
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Zabieram Avon na wakacje” 

(dalej „Regulamin”) 

Numer regulaminu 

59/REG/2020 

§1. Postanowienia ogólne i definicje 

1. O ile nic innego nie wynika z kontekstu, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie 

oznaczają: 

a. „Avon” - spółkę Avon Cosmetics Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-170), przy ul. Słowiczej 32, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000028712, numer NIP: 5260303823, numer REGON: 012579953, numer 

rejestrowy BDO: 000076674, kapitał zakładowy w wysokości: 53.155.800,00 zł;  

b. „Zgłoszenie” – odpowiedź na zadanie konkursowe, zamieszczona na 

www.avonnawakacje.pl  

c. „Zadanie Konkursowe” - fotografia i opis, których tematyka związana jest z 

nazwą Konkursu „Zabieram Avon na wakacje”; 

d. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „ Zabieram Avon na wakacje”, organizowany 

przez Organizatora, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych 

Zgłoszeń; 

e. „Licencja” – licencja na korzystanie ze Zgłoszenia, której zakres określa § 5 ust. 

5 Regulaminu; 

f. „Nagroda” – nagrody o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu; 

g. „Organizator” – Avon 

h. „Uczestnicy” – osoby o których mowa w § 2 Regulaminu, które przystąpiły do 

Konkursu; 

i. „www.avonnawakacje.pl” – strona internetowa prowadzona przez Avon.   

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych Zgłoszeń związanych z tematem 

Konkursu. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Regulamin będzie dostępny w 

siedzibie Avon oraz na www.avonnawakacje.pl przez cały czas trwania Konkursu.  

4.  Konkurs trwa od 30.04.2020 roku do 23.05.2020 roku do godz. 23:59:59. Okres 

przyjmowania zgłoszeń trwa od dnia 30.04.2020 do 23.05.2020 roku (dalej 
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„Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w 

sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie. 

5. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów Avon. 

6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje 

wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”. 

7. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do 

Konkursu. 

8. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 

9. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych 

jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

10. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych 

w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie 

formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej 

www.avonawakacje.pl. 

§2. Uczestnicy 

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i nabyli określone w Regulaminie Produkty Promocyjne w 

Okresie promocyjnym jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).  

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba lub podmiot spełniający wymagania określone 

w Regulaminie, który dokona prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3 

(dalej „Uczestnik”). 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników 

Organizatora, Avon Operations Polska sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, Avon 

Distribution Polska sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, AVON Global Business 

Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty i pracownicy podmiotów 

świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 

podstawie umów cywilno-prawnych, a także najbliżsi członkowie rodziny ww. osób, 

w tym w szczególności  małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni 

i przysposabiający.  

4. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcami Konkursu są osoby, które nie mogą 

brać udziału w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody. 

§3. Zasady konkursu –dokonywanie zgłoszeń 

1. Warunkami udziału w Konkursie są: 

a) nabycie co najmniej jednego produktu Avon spośród wskazanych w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu, znajdujących się w katalogu Avon nr 7/2020 



na stronach od 210 do 219  (zwanych dalej „Produktami 

Promocyjnymi”) na warunkach określonych w Regulaminie;  

b) wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na stworzeniu zdjęcia 

„Produktu Promocyjnego” i kreatywnego wpisu opisującego, które Produkty 

Promocyjne zabraliby na wakacje wraz z uzasadnieniem wyboru oraz 

dodanie Zgłoszenia, czyli ww. fotografii wraz z wpisem na dedykowanej 

stronie Konkursu dostępnej pod adresem www.avonnawakacje.pl w czasie 

trwania Konkursu; 

c) złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby Konkursu; 

d) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu. 

2. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są 

informowani komunikatem wyświetlanym na stronie. 

3. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 30.04.2020 r. i mija dnia 

23.05.2020 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia 

do Organizatora. 

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że 

Uczestnicy są uprawnieni do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, 

że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. 

5. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym 

formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z 

prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, 

przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, 

krzywdzące zwierzęta, naruszające prawa osób trzecich bądź w inny sposób 

naruszający postanowienia Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie. 

6. Uczestnik może zgłosić tę samą fotografię wraz z opisem tylko raz w Konkursie. 

Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą fotografię wraz z opisem, Organizator 

uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie daną fotografię wraz z opisem. 

7. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania Konkursu. 

8. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie wyłącznie swojego autorstwa. W przypadku 

uwiecznienia na fotografii zawartej w Zgłoszeniu wizerunku innych osób, powinien 

uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości, za tego samego Uczestnika poczytuje się tę samą 

osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się 

posługuje. 

§4. Nagrody i sposób ich przyznawania 

1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody :  

a) Nagroda I stopnia - voucher do serwisu wakacje.pl o wartości 10.000 zł 

brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 0/00) ważny przez okres od 
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01.07.2020 do 31.08.2021 r.; wraz z kwotą 1 111,00 złotych dodatkowej 

nagrody pieniężnej. Łączna wartość nagrody wraz z dodatkową nagrodą 

pieniężna wynosi 11 111,00 złotych. Pieniężna nagroda dodatkowa jest 

przeznaczona na poczet podatku od wygranej i nie podlega wypłacie.  

b) Nagroda II stopnia - 2 vouchery do serwisu wakacje.pl o wartości 8.000 zł 

brutto (słownie: osiem tysięcy złotych, 0/00) każdy, ważne przez okres od 

01.07.2020 do 31.08.2021 r. wraz z kwotą 888,80 złotych dodatkowej 

nagrody pieniężnej. Łączna wartość każdej nagrody wraz z dodatkową 

nagrodą pieniężną wynosi 8888,80 złotych. Pieniężna nagroda dodatkowa 

jest przeznaczona na poczet podatku od wygranej i nie podlega wypłacie 

c) Nagroda III stopnia - 15 par słuchawek Bluetooth Minionki o wartości 150 

złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 0/00) każda wraz z kwotą 

16,67 złotych dodatkowej nagrody pieniężnej. Łączna wartość każdej 

nagrody wraz z dodatkową nagrodą pieniężną wynosi 166,67 złotych. 

Pieniężna nagroda dodatkowa jest przeznaczona na poczet podatku od 

wygranej i nie podlega wypłacie.  

d) Nagrody IV - 50 walizek kabinowych na kółkach o wartości 100 złotych 

brutto (słownie: sto złotych, 0/00) każda, wraz z kwotą 11,11 złotych 

dodatkowej nagrody pieniężnej. Łączna wartość każdej nagrody wraz z 

dodatkową nagrodą pieniężną wynosi 111,11 złotych. Pieniężna nagroda 

dodatkowa jest przeznaczona na poczet podatku od wygranej i nie podlega 

wypłacie. 

2. Ten sam Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę podczas całego Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie może żądać zamiany 

Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.  

4. Ocena Zgłoszeń i przyznanie Nagród poszczególnym Uczestnikom należy do 

Komisji powołanej przez Organizatora. Komisja przy ocenie Zgłoszeń kieruje się 

przede wszystkim ich oryginalnością, pomysłowością i jakością artystyczną. Do 

dnia 05.06.2020. roku Komisja dokona oceny wszystkich Zgłoszeń i wybierze 68 

najlepszych Zgłoszeń, za które zostaną przyznane Nagrody. Decyzja dotycząca 

wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest 

ostateczna.  

5. Najlepsze Zgłoszenia wybrane przez Komisję utworzą ranking Laureatów. Nagrody 

w Konkursie będą przyznawane według miejsc Laureata w rankingu: 

a. Nagroda I stopnia – 1. miejsce w rankingu, 

b. Nagroda II stopnia – 2-3 miejsce w rankingu, 

c. Nagroda III stopnia – 4-18 miejsce w rankingu, 

d. Nagroda IV stopnia – 19-68 miejsce w rankingu.  

6. Jeżeli Zgłoszenie umieszczone na 1. miejscu rankingu Laureatów zostanie 

zdyskwalifikowane lub Laureat, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków 



wydania Nagrody, wówczas Laureat jest usuwany z rankingu i traci prawo do 

Nagrody I stopnia, a prawo do tej Nagrody uzyskuje kolejny Laureat w rankingu. 

Avon zastrzega, że taka zmiana Laureata Nagrody I stopnia nie może nastąpić 

więcej niż 3 razy w czasie trwania Konkursu.  

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, kolejni Laureaci także przesuwają się 

odpowiednio wyżej w rankingu, uzyskując prawo do Nagrody przypisanej do tego 

miejsca. 

8. W ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym Komisja dokona oceny wszystkich 

Zgłoszeń, AVON poinformuje Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenia wybrane 

zgodnie z punktem poprzednim, o fakcie wyboru ich Zgłoszenia i przyznanej 

Nagrodzie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazana 

poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową na adres mailowy podany w 

Zgłoszeniu do dnia 12.06.2020 Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie 

dostarczenia Nagrody. 

9. Nagroda może być przekazana danemu Uczestnikowi wyłącznie w przypadku 

łącznego spełnienia następujących warunków: (a) udzielenie zgód określonych w 

ust. 10 poniżej (b) udzielenie Licencji na zasadach określonych poniżej.  

10. W terminie 3 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania wiadomości o wygranej od 

Organizatora, Uczestnik powinien w zwrotnej wiadomości wysłanej Organizatorowi 

drogą mailową, na adres wskazany w wiadomości Organizatora potwierdzić swoje 

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu. Przekazanie wskazanych 

wyżej danych oraz złożenie oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

otrzymania Nagrody. W tej samej wiadomości Uczestnik powinien potwierdzić 

akceptację niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku, udzielić Organizatorowi Licencji – na warunkach określonych poniżej 

oraz przesłać ewentualną zgodę trzeciej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku. 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Organizator 

jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy wydania 

Nagrody.  

11. Informacje o laureatach Konkursu (Uczestnikach, którym przyznano Nagrody i 

jednocześnie - którzy w terminie przekazali organizatorowi Konkursu dane i 

informacje, o których mowa w punkcie poprzednim) i przyznanych w Konkursie 

Nagrodach zostaną opublikowane na dedykowanej stronie internetowej dostępnej 

pod adresem www.avonnawakacje.pl w terminie do 03.07.2020 r. Termin 

powyższy może ulec przesunięciu z ważnych przyczyn technicznych lub 

organizacyjnych. 

12. Lista zwycięzców dostępna jest na www.avonnawakacje.pl w postaci imienia i 

pierwszej litery nazwiska po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu 

zwycięzcy prawa do Nagrody. 

13. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu za pośrednictwem poczty polskiej 

lub firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora w ciągu 14 dniu od otrzymania 

przez Organizatora prawidłowych danych danego Uczestnika i pod warunkiem 



wcześniejszego spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w ust. 9 i 

10 powyżej, nie później jednak niż do dnia 6 lipca 2020 roku, przez co rozumie się 

maksymalną datę nadania. 

14. W przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub odmowy podania 

przez niego danych lub złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu lub 

niewyrażenia zgód wymaganych Regulaminem (lub niewykonania powyższych 

obowiązków w terminach określonych w Regulaminie) albo podania przez 

Uczestnika błędnych danych teleadresowych, Uczestnik traci prawo do Nagrody i 

Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej.  

15. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź 

podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz zgód i Licencji 

wskazanych powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, 

osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

wystąpienia z tym roszczeniem (data odbioru), oświadczenia Uczestnika 

potwierdzającego tożsamość i wiek laureata - dotyczy laureatów Nagrody I i II 

stopnia, a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w 

Konkursie, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż 

w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z 

powyżej opisaną prośbą Organizator może wystąpić najpóźniej do 31 lipca 2020 r. 

16. Avon zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród w Konkursie w 

przypadku mniejszej ilości Zgłoszeń, dyskwalifikacji Zgłoszeń umieszczonych w 

rankingu Laureatów lub niespełnienia warunków do wydania Nagrody przez 

Laureata. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator 

ma prawo, w przypadku braku wydania nagrody Laureatowi, z powodu 

niespełnienia przez nich warunków Regulaminu lub naruszenia Regulaminu, do 

wyłonienia dodatkowych Laureatów, spośród wszystkich Uczestników Konkursu.  

§5. Dane osobowe i prawa autorskie 

1. Administrator danych osobowych - Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. („Avon”) 

(Warszawa, ul. Słowicza 32). Adres e-mail: pl.daneosobowe@avon.com,  

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych 

 Realizacja Konkursu – podstawa prawna – dobrowolna zgoda wyrażona 

poprzez jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu. 

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego a w 

przypadku osób nagrodzonych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z 

przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.  

 

Odbiorcy danych 

 upoważnieni pracownicy administratora danych, 

 usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora 
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danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, firmy 

księgowe, agencje reklamowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie 

prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Avon usług,  

 

Dobrowolność podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  

 wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda 

została wycofana,  

 do przenoszenia danych osobowych,  

 do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych.   

2. W razie wyboru Zgłoszenia Uczestnika przez Komisję, Organizator zwróci się do 

Uczestnika o podanie jego następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres 

korespondencyjny (na który należy przesłać Nagrodę), numer telefonu w celu 

dostarczenia Nagrody lub wskazania autorów zwycięskich Zgłoszeń w trakcie i po 

zakończeniu Konkursu. Avon opublikuje listę laureatów poprzez podanie ich imion 

i pierwszej litery nazwiska na dedykowanej stronie internetowej dostępnej pod 

adresem www.avonnawakacje.pl.   

3. Przesłanie Zgłoszenie przez Uczestnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż 

jest on autorem zgłaszanego Zadania Konkursowego oraz przysługuje mu do nich 

pełnia praw autorskich majątkowych, a także, że posiada prawo do 

rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych w Zgłoszeniu.  

4. Uczestnik powinien wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego w Zgłoszeniu w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, 

jak również w celu realizacji przez AVON Licencji, o której mowa poniżej. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku nie może być cofnięta przed upływem terminu, na 

jaki udzielono Licencji określonej w ust. 5 poniżej. 

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest również udzielenie przez Uczestnika na rzecz 

AVON Licencji (niewyłącznej) na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja powinna 

zostać udzielona w formie odpowiedzi na wiadomość, o którym mowa w § 4 ust. 11 



Regulaminu. Brak udzielenia Licencji w terminie uprawnia AVON do wykluczenia 

Uczestnika z udziału w Konkursie. Licencja zostanie udzielona na 5 lat (poczynając 

od przesłania Zgłoszenia w Konkursie), bez możliwości wcześniejszego 

wypowiedzenia, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia – wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz 

techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Zgłoszenie 

utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a 

także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w sieci Internet;  

d. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska lub 

pseudonimu Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji) w wydawnictwach AVON 

Cosmetics Polska Sp. z o.o. a także na stronie internetowej ww.avon.pl; 

e. wykorzystywanie Zgłoszenia w celach promocyjnych i marketingowych 

AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. 

6. Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez AVON z 

opracowań i przeróbek Zgłoszenia.  

7. AVON ma prawo do udzielania sublicencji.  

8. Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania Licencji osobistych 

praw autorskich do Zgłoszenia w odniesieniu do AVON. W szczególności Uczestnik 

nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad 

korzystaniem z Zgłoszenia, ujawnianiem Uczestnika, jako autora na egzemplarzach 

Zgłoszenia. 

§6. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem prosimy zgłaszać na piśmie do 

Organizatora, na adres: ul. Gładka 22, 02-172 Warszawa z dopiskiem „Konkurs 

Avon Na Wakacje Reklamacja” lub na adres email: reklamacje@avon.com do dnia 

15.07.2020 roku.  

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika 

(np. w celu przekazania odpowiedzi na reklamację) oraz dokładny opis oraz 

wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni 

roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. 

mailto:reklamacje@avon.com


3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie 

powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na 

adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja 

została zgłoszona.  

4. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

5. Osoby utrwalone w Zgłoszeniu, które nie wyraziły zgody na jego rozpowszechnianie 

przez Uczestnika, mogą zwrócić się do Organizatora o niezwłoczne usunięcie 

Zgłoszenia, jeśli naruszone zostało ich prawo do wizerunku. 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną 

nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierze i odprowadzi 

należny podatek od wygranej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której 

mowa w §4 ust. 1a-d Regulaminu zostanie w całości przeznaczona na zapłatę 

podatku dochodowego (zostanie potrącona przed wydaniem Nagrody). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w niniejszym Regulaminie 

zmian, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała ważnej przyczyny, w tym 

w szczególności w przypadku gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień 

Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu 

na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo 

gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w 

Regulaminie. O planowanych zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani 

poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na www.avonnawakacje.pl, z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na 

prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista Produktów Promocyjnych 



Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych zawartych w katalogu Avon nr 7/2020 na 

stronach od 210 do 219 

 

1. Produkty Avon serii Avon Care Sun+;  

2. Produkty Avon serii Minionki;  

3. Produkty Avon serii Frozen II,  

4. Produkty Avon serii Aveners,  

5. Szczotka do włosów Kotek;   

6. Zestaw pędzelków do makijażu;  

7. Anew Solar Advance Odmładzający ochronny krem do twarzy SPF 50;  

8. Anew Solar Advance Odmładzający krem koloryzująco-ochronny do twarzy SPF 

50;  

9. Advance Techniques Sun-Light Spray Upiększający spray ochronny UV;  

10. Dół od Tankini;  

11. Góra od Tankini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje o Nagrodach 
 

 
Nagroda I i II stopnia VOUCHERY - voucher do serwisu wakacje.pl o 
wartości 10.000 zł brutto lub 8.000PLN, ważny do 31.08.2021 r . 
 
W skład nagrody I Stopnia wchodzi 10 voucherów o wartości 1000zł każdy (w 
sumie 10.000zł), a nagrody II Stopnia 8 voucherów o wartości 1000zł każdy, 
co umożliwia ewentualne rozdzielenie kwoty na kilka wyjazdów lub wycieczek.  
Wakacje.pl oferują zarówno wyjazdy zagraniczne jak i pobyty w Polsce, w tym 
w luksusowych hotelach 5 gwiazdkowych lub SPA. 
 
10x1000PLN (nagroda I sopnia) LUB 8x1000PLN (nagroda II stopnia) 

 
 

Vouchery można wykorzystać JEDYNIE do płatności za oferty internetowe, 
dostępne na portalu www.wakacje.pl 

Jak wykorzystać Voucher? 
1. Wejdź na www.wakacje.pl, zadzwoń 58 300 16 66 lub napisz wiadomość 

na adres zamowienie@wakacje.pl. 
2. Wybierz interesującą Cię wycieczkę i zarezerwuj ją 
3. Prześlij skany lub zdjęcia voucherów na wskazany przez Doradcę adres 

mailowy – Doradca po weryfikacji doda vouchery jako płatność do 
rezerwacji a kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość 
nominalną zrealizowanych voucherów. 

4. Dokonaj pozostałych formalności celem zakończenia procesu 
rezerwacji. 

 

Najważniejsze informacje z regulaminu realizacji voucherów Wakacje.pl: 

1. Voucher wakacyjny jest wystawiany na okaziciela.  
2. Voucher wakacyjny nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi. 
3. Vouchery wakacyjne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do 

obniżenia kwoty do zapłaty za zakup: 
a. usług turystycznych świadczonych przez touroperatorów,  
b. usługi parkingowej na parkingu lotniskowym, 
c. ubezpieczenia turystycznego, 
d. usługi PROMESA PEWNE WAKACJE, 

dostępnych za pośrednictwem portalu Wakacje.pl. 
4. Data ważności voucherów wskazana jest na ich rewersie. W okresie 

ważności voucherów wakacyjnych należy dokonać zakupu usługi oraz 
dopełnić formalności. Po upływie daty ważności vouchery wakacyjne 
będą uważane za przeterminowane i nie będą honorowane. 

5. W przypadku utraty lub zniszczenia voucherów przez ich posiadacza nie 
zostaną wydane vouchery zastępcze.  

6. Voucher należy zrealizować dokonując zakupu oferty poprzez wybranie 
oferty:  

 na portalu www.wakacje.pl  

http://www.wakacje.pl/


 za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem 58 300 
16 66  

 za pośrednictwem kontaktu mailowego: zamowienie@wakacje.pl  
7. Po dokonaniu rezerwacji wybranej oferty turystycznej należy przesłać 

skan lub zdjęcia voucherów na adres mailowy wskazany przez Doradcę, 
zaś oryginały w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności przesłać na 
adres wskazany na rewersie.  

8. Jeśli wartość zakupionej usługi jest wyższa od wartości voucherów, 
Posiadacz voucherów dopłaca różnicę przelewem albo kartą za 
pośrednictwem linku wygenerowanego przez Doradcę. 

9. Jeśli wartość zakupionej usługi jest niższa od wartości voucherów - nie 
wydaje się reszty. 

10. Vouchery przyjmowane na poczet płatności nie mogą być uszkodzone 
(podarte, zmięte, sklejone, zabrudzone w stopniu uniemożliwiającym 
identyfikację) lub pozbawione numeru voucheru.  

11. Szczegóły dotyczące warunków realizacji voucherów dostępne są pod 
adresem http://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html 

 

 
 
Nagroda III stopnia Słuchawki dziecięce Bluetooth Minionki firmy 
Lexibook, producenta marek licencyjnych 
 

Bardzo lekkie i wygodne, słuchawki dziecięce. Możliwość ławego 
dostosowania do każdej głowy dziecka.  

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth 4.2 oraz złączu minijack 3,5 mm 
słuchawki można podłączyć do prawie wszystkich urządzeń i słuchać muzyki 
bezprzewodowo lub przewodowo. Dodatkowo dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi można prowadzić rozmowy telefoniczne. Zastosowany w 
słuchawkach akumulator umożliwia słuchanie muzyki do 10 godzin i jest on 
ładowany za pomocą kabla microUSB (w zestawie). 

   

 

SPECYFIKACJA: 
Złącza: minijack 3.5 mm, microUSB 
Bluetooth 4.0 z EDR 
Zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz 
Czas pracy do 10h 
Czas ładowania 2-3h 
Zasięg Bluetooth ok. 10m 
Waga 130 g 
Wiek od 3 lat 



W ZESTAWIE: 
Słuchawki 
Kabel minijack 3,5mm 
Kabel microUSB 
Oryginalne opakowanie 
 

 

 
Nagroda IV stopnia Walizka kabinowa firmy Sommerson  
Walizka kabinowa Sommerson z serii Basic została zaprojektowana by 
zmieścić się w schowku większości lini lotniczych. Skorupa wykonana z ABS-u 
zapewnia odpowiednią wytrzymałość. Walizka dodatkowo wyposażona jest w 
szyfrowy zamek dla większego bezpieczeństwa przewożonych rzeczy. 

W środku walizki znajdziecie dwie komory. Pierwsza posiada pasy dla 
zabezpieczenia przewożonych rzeczy. Druga z podszewką zamykana jest na 
suwak.  

     

 
Wysokość: 55 cm 
Szerokość (dłuższy bok): 40 cm 
Głębokość (krótszy bok): 20 cm 
Materiał dominujący: ABS 
Waga: 2.6 kg 
Pojemność: 34L 

https://allegro.pl/kategoria/bagaz-walizki-258161?material-dominujacy=ABS

