
REGULAMIN KONKURSU „Szukamy naszych imienniczek”  
 
Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Akcji urodzinowej „Claudii” „Szukamy naszych imienniczek” (zwanej dalej 
Akcją lub Konkursem) jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 
Warszawa;  
NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem.    
2. Realizacja Akcji z wyłonionymi uczestniczkami odbywać się będzie na terytorium Polski. 
3. Nagrodą dla laureatów Akcji „Szukamy naszych imienniczek” będzie możliwość 
uczestniczenia w spotkaniu z redakcją magazynu „Claudia” oraz możliwość uczestnictwa w 
sesji fotograficznej oraz nagraniu filmów organizowanych przez Organizatora, przy czym 
wybranych zostanie 15 Laureatek. 
4. Informacje o Akcji ogłoszone będą w środkach masowego przekazu – ogłoszenie 
informujące o Akcji zostanie opublikowane na stronie www.claudia.pl oraz w kanałach social 
media magazynu „Claudia 
5. Akcja rozpoczyna się w dniu 8 marca 2018 r. wraz z ukazaniem się pierwszej publikacji na 
jej temat, a kończy wraz z emisją materiału w magazynie „Claudia” wydanie nr 5/2018 r. a 
stronie claudia.pl, na kanałach social media magazynu „Claudia” oraz na na stronie 
claudia.pl oraz kanałach social media magazynu Claudia (Facebook, Instagram, YouTube), 
tj. w dniu  18 kwietnia 2018 roku.  
6. O udział w Akcji mogą ubiegać się wszystkie czytelniczki miesięcznika „Claudia”, które 
spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie.  
 

Uczestniczki 

1. W Akcji mogą brać udział jedynie kobiety pełnoletnie noszące imię Klaudia. 
2. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publikację 

wszelkich materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Akcji otrzymają 
do podpisu stosowne oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

Proces kwalifikacyjny  

Aby wziąć udział w Akcji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są pomyślnie przejść 
etap rekrutacji.  

 
a) W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane 
są przesłać swoje zgłoszenie wraz ze zdjęciem oraz  informacją na temat: Dlaczego 
każda Klaudia jest wyjątkowa. W zgłoszeniu należy umieścić informacje o wieku, 
zajęciu, rodzinie  oraz  numer telefonu osoby biorącej udział w Akcji, na adres 
claudia@burdamedia.pl w terminie od 8 marca 2018 r. do 15 marca 2018 r. 
 
b) Do udziału w akcji zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora 
zgłoszenia.  
 

c) Nagrodzonym uczestnictwem w Akcji nie przysługuje prawo do żądania wymiany 
nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany przyrzeczonych nagród na inne – ekwiwalentne.  
 

http://www.claudia.pl/
mailto:claudia@burdamedia.pl


Przebieg realizacji Akcji 
 
SZUKAMY NASZYCH IMIENNICZEK  

Uczestniczka jest zobowiązana stawić się na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym 
przez Organizatora.  
 
Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania 
reklamacji 
 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Programu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i 
Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.  
2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Akcji.  
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie 
trwania Programu. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
reklamacji (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego) . 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany 
harmonogramu Akcji o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 7 dni przed 
wejściem w życie ww. zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie 
internetowej www.claudia.pl).  
2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Akcji przez 
Uczestniczkę w określonym Regulaminem terminie. 
3. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:  

a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,  
b) problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,  
w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, 

c) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą 
Uczestniczki Akcji,  

d) zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez 
zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego 
jego zrozumienia.  

6. Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.claudia.pl  
7. Na życzenie Uczestniczki, po przesłaniu przez nią zaadresowanej zwrotnie koperty ze 
znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestniczek w trakcie 
Akcji oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Akcją, a także w celach 
promocyjnych Akcji i jej partnerów.  
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2018 r.  
 

 

 



Zał. nr 1 do Regulaminu ………….. 

 

....................................................... 

Imię,  nazwisko  

 

....................................................... 

ulica, numer, miejscowość 

 

....................................................... 

numer PESEL 

 

Nr dowodu osobistego………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana zostałam laureatką konkursu „Szukamy naszych imienniczek” (zwanego dalej 

Konkursem lub Akcją), w którym nagrodą jest możliwość uczestniczenia w spotkaniu z 

przedstawicielami redakcji magazynu „Claudia” oraz możliwość uczestnictwa w sesji fotograficznej i 

filmie z relacją ze spotkania, organizowanych w dniu 23 marca 2018 r. przez Organizatora, czyli spółkę 

Burda Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; Regon: 931051710, NIP: 

897-14-11-483, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000032714 (zwana dalej Burda)  

Przyjmuję w/w nagrodę, i  jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie 

„Szukamy naszych imienniczek”, mój wizerunek (oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostaną 

wykorzystane w wydawnictwach Burda Publishing Polska Sp. z o.o. lub wskazanych przez BURDA 

podmiotów oraz w audycjach telewizyjnych, radiowych, internetowych, które będą realizowane przez 

BURDA lub podmioty wskazane przez BURDA. 

Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie nieodwołalną zgodę aby mój wizerunek 

(oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.,) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci 

dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez BURDA wydawnictwach, audycjach 

telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i 

publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od 

BURDA), jak również w przygotowywanych przez BURDA lub te podmioty akcjach i materiałach 

promocyjnych i/lub reklamach. 

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 

(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu, 

wypowiedzi oraz imienia i nazwiska na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, 

na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, 

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci 

telefonii komórkowej, 

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), 

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 

f) wystawiania, 

g) wyświetlania, 

h) użyczania i/lub najmu, 

i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 

nadawania za pośrednictwem satelity, 



j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania). 

 

W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed, jak i w trakcie oraz po wykonaniu 

w/w zabiegów. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb BURDA i 

wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany 

stosownym obróbkom, itp. 

Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez BURDA oraz osoby trzecie, upoważnione przez 

BURDA, wszelkich działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego 

wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imiona, nazwiska, itp.) – w tym filmowanie, utrwalanie 

przebiegu spotkania oraz sesji fotograficznej. 

Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać BURDA oraz osobom trzecim, 

wskazanym przez BURDA wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku, 

oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp., w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania 

w/w publikacji i audycji. 

Nieodwołalnie i nieodpłatnie upoważniam niniejszym BURDA do udzielania osobom trzecim 

wybranym i wskazywanym każdorazowo przez BURDA wszelkich zgód i upoważnień w zakresie 

wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) opisanych 

powyżej. 

Oświadczam, że zrzekam się wobec BURDA wszelkich roszczeń z tytułu wynagrodzenia za udział w 

akcji i sesji fotograficznej.  

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BURDA Publishing 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, na zasadach określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach 

związanych z organizacją i nagrodzeniem laureatów konkursu, jak i w celach marketingowych. Wiem, 

iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału 

w konkursie. Wiem o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych oraz możliwość ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia.  

Oświadczam, że zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich danych 

osobowych (imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania) przez BURDA, w tym pochodzących z: 

 

 spotkania z przedstawicielami redakcji  w dniu 23 marca 2018 r.  

 sesji fotograficznej 

 filmu  relacjonującego spotkanie oraz sesję fotograficzną 

 

Zapoznałam się z treścią Regulaminu Akcji i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 

 

......................................................................   ………………………………. 

 Warszawa, dnia ….      czytelny podpis 

  

 

 Wyrażam niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych środkami 

komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych) na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej przez BURDA Publishing 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 oraz innych partnerów akcji.  

 

 
 
 
......................................................................  .................................................................... 

Warszawa, dnia….     czytelny podpis 


