Regulamin Konkursu „Daydream”
1. Konkurs organizowany jest przez Miss Heledore, czyli Monikę Mitraszewską (osobę fizyczną), a
nagrody ufundowała firma HAKURO.
2. Konkurs przeprowadzony jest na fanpage’u Miss Heledore http://www.facebook.com/WizazOnline, w zakładce „Konkurs Daydream”, a wszystkie
szczegółowe informacje, oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie wizazonline.pl.
3. Konkurs trwa od 30.12.2011 do 05.02.2012 r., godz. 23:59.
4. W konkursie może wziąć udział WYŁĄCZNIE osoba, która spełnia poniższe warunki:
•

Jest subskrybentem kanału http://www.youtube.com/user/MissHeledore,

•

Kliknęła „Lubię to” na http://www.facebook.com/WizazOnline.

5. Wspomniane wyżej warunki będą weryfikowane podczas zgłaszania pracy, a osoby nie
spełniające powyższych założeń nie będą mogły przystąpić do konkursu.
6. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat, bądź posiadać zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie.
7. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu zdjęć makijażu, poprzez odpowiedni formularz
zamieszczony na http://www.facebook.com/WizazOnline.
8. Konkurs dzieli się na dwie kategorie: MAKIJAŻ i STYLIZACJA PAZNOKCI. W każdej kategorii
przewidziano nagrody – w makijażu trzy, a w stylizacji paznokci jedna.
9. Nagrody:
MAKIJAŻ
•

I miejsce bon o wartości 300 zł na zakupy w sklepie www.hakuro.pl

•

II miejsce bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie www.hakuro.pl

•

III miejsce bon o wartości 150 zł na zakupy w sklepie WWW.hakuro.pl

STYLIZACJA PAZNOKCI – nagroda o wartości 150 zł na zakupy w sklepie WWW.hakuro.pl
10. Zgłaszając pracę do konkursu należy poprzez formularz zgłoszeniowy wysłać 2 zdjęcia, z
czego jedno twarzy, a 2 oka. Na zdjęciu twarzy należy trzymać kartkę z napisem
„Konkurs „Daydream” u MissHeledore”. Bez tej kartki praca zostanie odrzucona z
konkursu. Przy stylizacji paznokci należy zgłosić 2 zdjęcia dłoni, z czego na przynajmniej
jednym należy trzymać wspomnianą kartkę.
11. Zgłaszając się do konkursu, należy w formularzu podać nick z YouTube, by administrator mógł
zweryfikować subskrypcję kanału MissHeledore.

12. Dodatkowo można do konkursu zgłosić film z prezentowanym makijażem, jednak jest to
opcjonalne, by zwiększyć szansę na wygraną – np. pokazać więcej zdjęć jako pokaz slajdów,
bądź proces tworzenia makijażu krok po kroku. W tym celu w formularzu zgłoszeniowym w
odpowiednie pole należy wkleić link do filmu na YT.
13. Jeśli uczestnik chce zgłosić dodatkowo film, musi on również zostać dodany jako odpowiedź
video pod filmem o konkursieDaydream, na kanale Miss Heledore, a tytuł zgłoszonego filmu
MUSI brzmieć: Konkurs „Daydream” u MissHeledore.
14. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac konkursowych, w każdej z kategorii.
15. Makijaże muszą być wykonane przez uczestnika, specjalnie na ten konkurs, na
modelce, bądź na samym uczestniku.
16. Przedstawione makijaże i stylizacje nie muszą być „użytkowe”. Liczy się fantazja, kreatywność
oraz staranność wykonania. Ponad to, podczas wybierania prac duża waga będzie
przywiązywana do jakości zdjęć, czystość pracy, interpretacji i stylizacji całej postaci (makijaż,
fryzura, manicure, ubiór, dodatki, akcesoria).
17. Laureaci zostaną ogłoszeni najpóźniej 19.02.2012 roku.
Po wygraniu konkursu Laureat ma 5 dni na przesłanie adresu email do wysłania nagrody
(kodu upoważniającego do darmowych zakupów w wygranej kwocie w sklepie hakuro.pl).
Jeśli tego nie zrobi, nagroda przepada.
18. Adres e-mail do przesłania kodu należy wysłać na maila info@wizazonline.pl, a w tytule należy
wpisać „Konkurs Daydream – bon zakupowy – imię i nazwisko – miejsce w konkursie”
19. Ważność bonów zakupowych trwa do 31.03.2012 r. Po tym czasie, jeśli bon nie zostanie
wykorzystany, nagroda przepada.
20. Bon można wykorzystać jednorazowo. Jeśli cena zakupów przewyższy wartość bonu,
użytkownik zobowiązuje się dopłacić różnicę, a w razie zakupów o wartości mniejszej niż
zamieszczona na bonie, różnica przepada.
21. Wygrany bon można przekazać innej osobie, np. w formie prezentu, gdyż nie jest imienny.
22. Bony upoważniają tylko i wyłącznie do zakupów na stronie www.hakuro.pl i nie można ich
wymienić na równowartość pieniężną.
23. Laureatów konkursu wybiera Miss Heledore, a jako wskazówkę uwzględniała będzie głosy
oddane w galerii konkursowej na Facebooku.
24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, by zgłoszone prace zostały nieodpłatnie użyte w
publikacjach związanych z konkursem „Daydream”, na stronach
http://www.facebook.com/WizazOnline, www.hakuro.pl, www.wizazonline.pl,
http://www.facebook.com/HakuroPL, oraz na kanale Miss Heledore
http://www.youtube.com/user/MissHeledore.
25. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przesłane zdjęcia i za zawarte w nich treści
oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Prace obraźliwe, wulgarne, lub innego
rodzaju, godzące w dobry ton i godność ludzką będą natychmiast odrzucane.
26. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
oraz nicka YouTube, na http://www.facebook.com/WizazOnline, www.hakuro.pl,
www.wizazonline.pl, http://www.facebook.com/HakuroPL, oraz na kanale Miss Heledore

http://www.youtube.com/user/MissHeledore na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 roku Dz.U.nr 133, poz.833.
27. W konkursie może brać udział każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania.
28. Wszelkie aktualności odnośnie konkursu będą publikowane www.facebook.com/WizazOnline i
stronie www.wizazonline.pl
29. Niniejszy regulamin i nagrody mogą ulec zmianie. Miss Heledore zastrzega sobie prawo do
zmiany czasu trwania konkursu i zmiany regulaminu, bez podawania przyczyny.
30. Niniejszy regulamin, jego treść oraz postanowienia są własnością Moniki Mitraszewskiej.
Kopiowanie jego treści w całości, lub w fragmentach jest prawnie zabronione, zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr
90, poz. 631 z późn. zm.).
MISS HELEDORE I HAKURO ŻYCZĄ WAM WSZYSTKIM POWODZENIA!

