REGULAMIN KONKURSU GWIAZDA ESTEL

§1
1. Organizatorem Konkursu jest Estel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Dworcowa 3.
2. Konkurs organizowany jest w dniach od 14 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

§2
Założenia organizacyjne:
1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która profesjonalnie zajmuje się
fryzjerstwem, z wyłączeniem pracowników Organizatora i ich rodzin.
2. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
oraz wysłanie go wraz z trzema zdjęciami oraz zaakceptowanie Regulaminu konkursu
3. Formularz

zgłoszeniowy

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

Organizatora:

www.estel-poland.com
4. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i wizerunku modelki
do celów marketingowych marki Estel wszędzie i bezterminowo.
5. Zdjęcia dołączone do formularza zgłoszeniowego mają przedstawiać modelkę/modela – przede
wszystkim fryzurę, kolor oraz stylizację. Dodatkowo będzie oceniany całościowy wizerunek. Zdjęcia
mają być wykonane na białym tle – ujęcia z przodu (twarz, z tyłu oraz cała sylwetka). Uczestnik
konkursu musi nadesłać trzy zdjęcia prezentujących wyżej wymienione elementy. Wymagana
rozdzielczość zdjęcia to 300dpi (przygotowane w maksymalnej rozdzielczości, gotowe do wydruku).
Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekraczać 5MB.
6. Na ocenę całościowego efektu końcowego pracy będzie składała się ocena czterech elementów:
koloryzacji włosów, stylizacji włosów, makijażu oraz stylizacji ubioru.
7. Zdjęcia mogą przedstawiać różne propozycje modelki/modela.
8. Zdjęcia, które były wcześniej opublikowane nie będą brane pod uwagę.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zdjęciach zgłoszonych do konkursu,
w szczególności polegających na retuszu.

10. Zdjęcia finalistów zostaną udostępnione na stronie Organizatora oraz na profilach mediów
społecznościowych po rozstrzygnięciu konkursu wraz z podpisem, na który składa się imię
i nazwisko Uczestnika oraz nazwa salonu fryzjerskiego, który reprezentuje.
11. Praca Uczestników będzie oceniana przez Jury w składzie: Sławomir Gach (Kierownik Działu
Sprzedaży Estel Polska), Cezary Rosiński (Kierownik Działu Szkoleń Estel Polska), Aleksandra
Mijakoska – Siemion (magazyn Zwierciadło), Marta Kuba (stylistka Made to Measure, projektantka
SIMPLE), Angelika Tynor (charakteryzator i makijażystka).
12. Jury wyłoni wśród Uczestników pięciu finalistów, którzy zostaną zaproszeni na Galę finałową
do Warszawy, gdzie odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu.

§3
Uczestnictwo w Konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego oraz trzech zdjęć do dnia 30 czerwca 2017 r.
2. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia wysyła wiadomość zwrotną z potwierdzeniem uczestnictwa
w Konkursie.
3. Formularze zgłoszeniowe nadesłane po terminie wskazanym w § 1 pkt. 2 nie będą brane
pod uwagę.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
5. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

podanie

przez

Uczestnika

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, skutkujących niemożnością nawiązania kontaktu.
6. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
a) I etap – polegający na wyborze przez Jury pięciu najlepszych prac spośród
wszystkich nadesłanych przez Uczestników. Ich autorzy dalej będą nazywani Finalistami.
Finaliści zostaną ogłoszeni 15 września 2017 r. na stronie internetowej Organizatora
oraz zostaną powiadomieni drogą mailową.
b) II etap – polegający na zaprezentowaniu przez Uczestników gotowego rezultatu
koloryzacji oraz strzyżenia i stylizacji podczas Gali ESTEL SHOW 2017 w Warszawie.
Na podstawie tej pracy zostanie wyłoniony zwycięzca, dalej nazywany Laureatem.
Laureat zostanie ogłoszony podczas tejże Gali.

7. Finaliści podczas przygotowań modelek/modeli w Dniu Gali są odpowiedzialni za zapewnienie
własnego wyposażenia, w tym: nożyczki, grzebienie, szczotki, a także zestaw do wizażu oraz
garderoba.
8. Finaliści będą mieli do dyspozycji miejsce do wykonania stylizacji oraz kosmetyki służące stylizacji
włosów marki ESTEL.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracony lub uszkodzony podczas trwania Konkursu
sprzęt należący do Uczestnika.
10. Podczas II etapu zakazuje się korzystania z kosmetyków do włosów marki innej niż ESTEL.
11. Zabronione jest używanie sztucznych włosów.
12. W przypadku nieobecności Finalisty na Gali GWIAZDA ESTEL 2017, Uczestnik zostaje
zdyskwalifikowany.
13. Finalista wraz modelką/em zostaną zaproszeni na ESTEL SHOW na koszt Organizatora (udział
w Gali, nocleg i wyżywienie) pod warunkiem bezwzględnego dostosowania się do niniejszego
Regulaminu.
14. Podczas II etapu zadaniem Finalistów będzie odzwierciedlenie wyglądu modela/modelki widocznej
na zdjęciu wybranym przez Jury na I etapie.
15. Modelka/model współpracujący z Uczestnikiem na obu etapach Konkursu powinien być ten sam.
16. Dopuszcza się zmianę modela/modelki w sytuacjach niezależnych od Uczestnika, po uprzednim
zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu:
1. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych pięć, które zakwalifikują się do ścisłego finału. Te
osoby są nazywane w poniższych podpunktach finalistami.
2. Finaliści zostaną wyłonieni przez Jury w składzie wskazanym w § 2 pkt. 11.
3. Finaliści wraz z modelkami/modelami zostaną zaproszeni na koszt Organizatora na finałową Galę
Gwiazda ESTEL 2017, która odbędzie się 22 października w Warszawie.
4. Przyznanie miejsc oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie finałowej Gali Gwiazda ESTEL w
Warszawie.

§5
Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że: (I) jest wyłącznym autorem pracy
widocznej na załączonych zdjęciach; (II) jest autorem załączonych zdjęć lub posiada zgodę ich
autora na zgłoszenie zdjęć w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; (III) praca
konkursowa oraz zdjęcia nie były wcześniej publikowane, a ich zgłoszenie w Konkursie nie narusza
praw osób trzecich; (IV) model/modelka wyraził/a zgodę na zgłoszenie zdjęć z jego/jej wizerunkiem
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; (V) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć
wysłanych w ramach zgłoszenia do Konkursu oraz na utrwalenie i zwielokrotnienie wizerunku
Uczestnika oraz współpracującego/ej z nim modela/modelki w sposób nieodpłatny, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych przez Organizatora w celach marketingowych; (VI) wyraża zgodę
na publikację swojego imienia i nazwiska w sposób nieodpłatny, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych przez Organizatora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, a także
w celach marketingowych.

§6
Uczestnik zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające prawdziwość wymienionych
w Regulaminie oświadczeń na żądanie Organizatora. W wypadku zgłoszenia wobec Organizatora
przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez Organizatora z pracy
konkursowej lub przesłanych przez Uczestnika zdjęć, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić
Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności, przejmując realizację roszczeń oraz pokrywając
wszelkie koszty, jakie Organizator poniesie w związku z tymi roszczeniami.

§7
Akceptacja regulaminu konkursu Gwiazda Estel 2017 jest również akceptacją w imieniu
Modeli/modelek, którzy wyrażają zgodę na usługę fryzjerską oraz wykorzystanie przez Organizatora
w celach marketingowych w sposób nieodpłatny, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych ich
wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach video wykonanych podczas I oraz II etapu
konkursu oraz imienia i nazwiska.

§8
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego
lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§9
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie zostaną naruszone prawa nabyte
przez Uczestników Konkursu.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§11
Administratorem danych osobowych Uczestników oraz modeli/modelek jest Estel Polska Sp. z o.o.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do ich przeglądania i poprawiania.

§12
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.estel-poland.com.

