
Regulamin konkursu #peelmissionchallenge 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs #peelmissionchallenge ("Konkurs") jest organizowany na zasadach 
określonych niniejszym regulaminem ("Regulamin") i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

2. Organizatorem Konkursu jest Empire Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. 
Jana Pawła II 54 C, 05-200 Radzymin, numer NIP 1251636983, nr KRS 588218, 
(„Organizator”). 

3. Konkurs odbywa się na terytorium Polski. 

§ 2. Zasady i warunki udziału w konkursie. 

1. Konkurs rozpoczyna się 1.07.2020 r. i kończy 30.09.2020 r. Zgłoszenia przesłane po 
30.09.2020 r. nie biorą udziału w Konkursie. 

2. W konkursie mogą brać udział SALONY KOSMETYCZNE („Uczestnik”) – 

wykorzystujące w pracy produkty Organizatora serii Peel Mission® oraz jako dodatek 
bloc®, mesoBOOST®, ACIDBoost®, SOLVERX®, senseBOOST („Produkty”). 

3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 1.07.2020 r. poprzez opublikowanie na profilu PEEL 

MISSION® w serwisie Facebook filmu, w którym każdy z 14 przedstawicieli 
regionalnych wskaże 3 Uczestników, znajdujących się w województwie i objętch opieką 
danego opiekuna. 

4. Wskazany Uczestnik w ciągu 48 godzin może zaakceptować udział w Konkursie 
ogłaszając w mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram) swój udział 
i wskazując 3 kolejnych Uczestników. 

5. Ogłoszenie udziału w Konkursie może nastąpić w dowolnej formie - graficznej, 
tekstowej, video, itp. 

6. W przypadku niewskazania przez Uczestnika kolejnych Uczestników, może uczynić to 
Przedstawiciel. 

§ 3. Przebieg Konkursu 

7. Konkurs polega na: 
a. przeprowadzeniu terapii kosmetycznej z użyciem Produktów, 
b. ogłoszeniu przez Uczestnika w mediach społecznościowych udziału 

w konkursie poprzez opublikowanie wiadomości zawierającej hasło „przyjmuję 
wyzwanie #peelmissionchallenge”, 

c. wykonaniu co najmniej 2 zdjęć dokumentujących efekt zabiegu: 1 zdjęcie przed 
zabiegiem oraz 1 zdjęcie po zabiegu oraz opublikowanie ich w mediach 
społecznościowych Uczestnika wraz z hasłem „#peelmissionchallenge” oraz 
wskazaniem 3 kolejnych osób lub salonów kosmetycznych do udziału 
w Konkursie, 

d. przesłaniu na adres: peelmissionchallenge@empire.org.pl powyższych zdjęć 
wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym do Konkursu, 

mailto:pmefektchallenge@empire.org.pl


8. Terapia, o której mowa w pkt. 3 lit. a może obejmować zabieg gabinetowy, pielęgnację 
domową lub połączenie zabiegu i pielęgnacji w domu. 

9. Na zdjęciach powinny być widoczne Produkty użyte w zabiegu oraz fragment ciała 
poddany zabiegowi. 

10. Zdjęcia powinny zostać opublikowana z hasłami: #peelmissionchallenge 
i #peelmission. 

11. W publikacji powinna znaleźć się informacja ile zabiegów zostały wykonanych i przy 
użyciu jakich produktów. 

12. Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń. 

13. Wyboru trojga laureatów dokona jury w składzie: Anna Ścibor, Agnieszka Kowalska, 
Magdalena Rzewnicka, Marek Kupidura, Sylwia Miller, Ewelina Jakubik. 

14. Wybór laureatów odbędzie się nie później niż do 5.10.2020 r. 

15. W ramach Konkursu zostanie przyznana dodatkowa nagroda „Wybór fanów”. 
Laureatem tej nagrody zostanie Uczestnik, którego zgłoszenie otrzyma największą 
liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie www.peel-
mission.pl/peelmissionchallenge. 

16. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych marki Peel 
Mission (Facebook, Instagram) oraz na stronie www.peel-mission.pl/blog. 

17. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.). 

18. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

§ 4. Nagrody 

1. Wyłonieni przez jury laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci: 
a. I miejsce: 10 000 zł brutto, 
b. II miejsce: 5 000 zł brutto, 
c. III miejsce: 3 000 zł brutto. 

2. Przekazanie nagrody odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez salon 
Kosmetyczny Organizatorowi – Empire Pharma Sp. z o o, na usługę marketingową. 
Faktura będzie opiewać na kwotę brutto przysługującą z tytułu zajęcia zwycięskiego 
miejsca. 

3. Wystawiona faktura będzie spełniać poniższe warunki: 
a) Organizator na opłatę będzie mieć 14 dni roboczych 
b) Uregulowanie płatności nastąpi przelewem na wskazane konto 

4. Każdy z laureatów otrzyma ponadto dyplom zwycięzcy #peelmissionchallange oraz 1-
osobowe zaproszenie VIP na kongres Peel Mission. Na prośbę laureata zaproszenie 
obejmuje także klientkę lub klienta, który korzystał ze zwycięskiego zabiegu. 

5. Świadczenia dodatkowe wobec każdego z laureatów (3 laureatów wyłonionych przez 

jury oraz laureat wyboru fanów): 

a. Rekomendacja w czasopiśmie Beauty Forum w artykule i reklamie prasowej 

w ramach publikacji na jednej stronie wraz ze zdjęciami efektów. 

b. publikacja wywiadu tekstowego na blogu www.peel-mission.pl/blog, 

c. informacja na profilu FB oraz IG Peel Mission, 

http://www.peel-mission.pl/peelmissionchallenge
http://www.peel-mission.pl/peelmissionchallenge
http://www.peel-mission.pl/blog


d. video-wywiad z każdym ze zwycięzców-SALONÓW (reprezentantem) 

opublikowany na profilu FB i kanale youtube Peel Mission. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu, który przyjmie wyzwanie i prześle formularz oraz 
opublikuje zdjęcia otrzyma 10% rabatu na kolejne zakupy (bez łączenia promocji). 

a. Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Kongresie Peel Mission® w celu 
odebrania nagrody i wygłoszenia w jego trakcie 10-15 minutowego wystąpienia 
dotyczącego doświadczenia z zabiegu. 

7. W przypadku odmowy udziału w Kongresie przez Uczestnika jury wskaże innego 

laureata. 

§ 5. Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (w przypadku laureatów) – o ile 
wystąpią obowiązki podatkowe – a także w celach marketingowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w konkursie. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych, 
b. usunięcia danych, 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
d. przenoszenia danych, 
e. wniesienia sprzeciwu, 
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Dane laureatów w zakresie imienia i nazwiska, nazwy i lokalizacji salonu będą 
opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora, tj. profilach Facebook i 
Instagram. 

6. Zdjęcia przesłane w ramach Konkursu mogą być wykorzystywane przez Organizatora 
w celach szkoleniowych. 

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia 
laureata. 

9. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji 
wykorzystane będą przez Organizator a wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na 
reklamację. 

10. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. 

§ 6. Warunki techniczne 

1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu powinny: 



a. obejmować ten sam obszar zabiegowy (dopuszczalne jest przesłanie więcej niż 
2 zdjęć dokumentujących zabieg i jego efekty), 

b. być wykonane w świetle dziennym, 

c. przedstawiać obszar zabiegowy przed i po wykonaniu zabiegu, 

2. Zdjęcia nie mogą być w żaden sposób modyfikowane lub retuszowane. Zakaz 
obejmuje zarówno etap wykonywania zdjęć (filtry aparatu, itp.) jak i po wykonaniu 
zdjęcia (obróbka graficzna, itp.). 

§ 7. Prawa autorskie i prawa do wizerunku 

1. Uczestnik oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi 
i jest uprawniony do wykorzystania zdjęć w ramach Konkursu. 

2. Przesyłając zdjęcia uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 
w czasie licencji na wykorzystywanie zdjęć w celach szkoleniowych i promocyjnych. 

3. Uczestnik zobowiązuje się i oświadcza, że uzyskał zgodę osoby fotografowanej na 
wykorzystanie jej wizerunku w ramach Konkursu. 

§ 8. Reklamacje 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz 
w terminie 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 
Organizatora. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamującego. Reklamacje 
składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: biuro@empire.org.pl. 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona pisemnie o rozstrzygnięciu 
postępowania reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia 
reklamacyjnego. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu 
Organizatora w serwisie Facebook. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie 

uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
4. Spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 


