Regulamin Akcji
„Aktorka przyszłości”
I. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i
zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Aktorka przyszłości”
(w niniejszym regulaminie: „Akcja”).

2.

Akcja nie łączy się z innymi akcjami, promocjami lub konkursami
prowadzonymi przez Organizatora.

3.

Organizatorem Akcji jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004199, NIP:
5220059682, REGON: 010279247, Kapitał zakładowy: 2 000 200,00
zł, wydawca polskiej edycji miesięcznika „Playboy” (w niniejszym
regulaminie: „Organizator”).

4.

Udział w Akcji jest kierowany do użytkowników sieci Internet.

5.

Odwołanie Akcji lub skrócenie czasu jej trwania może nastąpić w
wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora. O odwołaniu Akcji lub
jej skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie
stosownego
komunikatu
na
stronie
internetowej
www.playboy.pl/aktorkaprzyszlosci (dalej: „Serwis Internetowy”).

6.

Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7.

Celem Akcji jest wyłonienie dwóch aktorek spośród siedmiu aktorek,
których profile zostały opublikowane przez Organizatora w wydaniu
magazynu „Playboy” o nr 08/2018 w następujący sposób:
a) jedna z aktorek zostanie wyłoniona przez Głosujących w

głosowaniu i zdobędzie Nagrodę Głosujących.
b) druga z aktorek zostanie wyłoniona przez redakcję magazynu
„Playboy” oraz SE i zdobędzie Nagrodę Jury.
II. Głosujący
1.

Udział w Akcji jest nieodpłatny i dobrowolny.

2.

Za udział Głosującego w Akcji nie są przewidziane żadne nagrody.

3.

Prawo udziału w Akcji poprzez oddanie głosu przysługuje wyłącznie
osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji,
wskazane w treści Regulaminu (w niniejszym regulaminie
„Głosujący”).

4.

W Akcji mogą oddać głos wyłącznie osoby fizyczne, będące
konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które
zapoznały się z niniejszym regulaminem, spełniające w momencie
wzięcia udziału w Akcji łącznie następujące warunki:




5.

ukończyły 18. rok życia;
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
posiadają dostęp do Internetu.

Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą
oddać głos w Akcji wyłącznie za uprzednią zgodą ich przedstawicieli
ustawowych wyrażoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym.

III. Czas trwania
1.

Akcja zostanie ogłoszona w magazynie „Playboy” w wydaniu o
numerze 08/2018.

2.

Akcja trwa od dnia 20.07.2018 roku do dnia 13.08.2018 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14.08.2018 roku w Serwisie

Internetowym.
IV. Przebieg Akcji
1. Głosowanie w ramach Akcji rozpoczyna się w dniu 20.07.2018 r. i
będzie trwać do dnia 13.08.2018 roku.
2. W dniu rozpoczęcia Akcji Organizator udostępni w Serwisie
Internetowym formularz do głosowania, w ramach którego Głosujący
będzie mógł oddać swój głos na jedną z siedmiu aktorek, które pojawiły
się w wydaniu magazynu „Playboy” o nr 08/2018.
3. Formularz będzie zawierał informacje obejmujące imiona, nazwiska
aktorek oraz dowolnie wybrane przez Organizatora fotografie tych osób.
4. W celu oddania głosu należy kliknąć w przycisk „Głosuj” znajdujący się
przy fotografii aktorki, na którą Głosujący chce oddać swój głos.
5. Głosujący może oddać tylko jeden głos.
6. Zabrania się używania programów lub systemów wspomagających
oddawanie głosów.
7. Równolegle z odbywającym się głosowaniem Jury wybierze drugą
aktorkę.
8. Nagrodą Głosujących jest możliwość udziału w sesji zdjęciowej
zorganizowanej przez Organizatora, której efekty zostaną opublikowane
w formie pictorialu w magazynie „Playboy”.
9. Nagrodą Jury jest możliwość wzięcia udziału w sesji zdjęciowej
zorganizowanej przez Organizatora, której efekty zostaną opublikowane
w formie okładki magazynu „Playboy”.
10. Po ogłoszeniu wyników Akcji Organizator skontaktuje się ze
zwyciężczyniami z propozycją udziału w sesji zdjęciowej. Udział w
sesji zdjęciowej nie jest obowiązkowy.
V. Jury
1.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w

szczególności w celu wyłonienia jednej aktorki, która zdobędzie
największa ilość głosów oraz drugiej aktorki Organizator powoła Jury
(w niniejszym regulaminie jako Jury).
2.

W skład Jury wejdzie 3 osób wyłonionych przez Organizatora.

3.

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VI. Postępowanie reklamacyjne
1.

Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać wraz z
uzasadnieniem pisemnie do Organizatora na jego korespondencyjny
lub adres e-mail redakcja@playboy.pl najpóźniej do 14 dni od daty
ogłoszenia wyników. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres lub adres email Głosującego, na który Organizator prześle informacje o
rozstrzygnięciu reklamacji.

2.

Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Jury w terminie 14 dni od
daty wniesienia reklamacji.

3.

Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Głosujacemu przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.

4.

Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu
reklamacji listem poleconym lub e-mailem, w zależności od sposobu
złożenia reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji przez Jury.

VII. Odpowiedzialność Organizatora
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości
związane z działaniem Serwisu Internetowego z przyczyn za które

Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w przebiegu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- przerwy lub inne problemy w przebiegu Akcji zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności
związane z działanie dostawców usług internetowych.

VIII. Postanowienia ogólne
1.

Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji.

2.

Regulamin Akcji jest dostępny na Portalu Internetowym oraz w
siedzibie Organizatora

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków
Akcji, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany Regulaminu
zostaną opublikowane w Serwisie Internetowym.

4.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez
właściwy miejscowo sąd powszechny.

