REGULAMIN KONKURSÓW
NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA 2020
oraz
NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA INTERNETU 2020

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursach:
a) Najpiękniejsza Panna Młoda 2020,
b) Najpiękniejsza Panna Młoda Internetu 2020.
2. Organizatorem konkursów określonych w ust. 1 powyżej jest Flow Romana Grzybek ul.
Świątniczki
16;
61-324
Poznań
NIP782 219
96
69,
e-mail:
biuro@najpiekniejszapannamloda.pl nr telefonu: 601-442-738 (dalej jako Organizator).
3. Udział w obu Konkursach odbywa się łącznie, tj. Organizator nie przewiduje możliwości
uczestnictwa tylko w jednym Konkursie.
4. Udział w Konkursach jest bezpłatny.
5. Udział w Konkursach jest dobrowolny. W każdym czasie Uczestniczka może zrezygnować z
udziału w Konkursie zawiadamiając o tym Organizator za pośrednictwem poczty e-mail lub
fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, z tym zastrzeżeniem, że
Finalistka Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda może przekazać Organizatorowi
rezygnację do dnia 13.03.2020 r.
6. Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenia:
a. Organizator - Flow Romana Grzybek ul. Świątniczki 16; 61-324 Poznań NIP782 219 96
69,
b. Uczestniczka – osoba, która spełniła warunki określone w § 2 Regulaminu i wzięła udział
w Konkursach,
c. Finalistka – Uczestniczka zakwalifikowana do drugiego etapu Konkursu Najpiękniejsza
Panna Młoda Internetu,
d. Konkursy – konkursy wymienione w ust. 1 powyżej,
e. Nagrody – imienne Nagrody określone w § 6 Regulaminu,
f. Sponsorzy Organizatora – podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji
Konkursów, w szczególności fundatorzy Nagród. Organizator będzie informować o
Sponsorach Organizatora na swoim fanpage na portalu społecznościowym Facebook
oraz na Instagram; w każdym czasie Uczestniczka może poprosić Organizatora o
przekazanie aktualnej listy Sponsorów Organizatora.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Organizator dopuszcza wyłącznie łączny udział w Konkursach.
2. W Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające łącznie wskazane poniżej
warunki:
a. będące pełnoletnimi kobietami, z zaplanowaną datą ślubu na rok 2020/2021,
b. które wezmą udział w Castingu. Udział w Castingu uznawany jest za zgłoszenie się do
Konkursów.
3. CASTING do VI edycji Najpiękniejsza Panna Młoda 2020 odbywa się na XV Wielkiej
Poznańskiej Gali Ślubnej na Międzynarodowych Targach Poznańskich – stoisko B188.
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4. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie 12.01.2020 godz. 10:00-17:00, w miejscu wskazanym w
ust. 3.
5. Zgłoszenie musi zawierać poprawnie i czytelnie wypełniony formularz dołączony do ulotki
castingowej oraz zdjęcie wykonane bezpłatnie przez fotografa Organizatora na stoisku B188
w dniu Castingu (zdjęcia w formacie cyfrowym – pozostają własnością Organizatora).
6. Warunkiem udziału w konkursach jest ponadto wyrażenie zgody na upublicznienie
wizerunku utrwalonego zgodnie z ust. 5 powyżej oraz na przetwarzanie danych osobowych
– w zakresie określonym w Regulaminie.
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§3
KONKURS NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA INTERNETU 2020
Konkurs Najpiękniejsza Panna Młoda Internetu 2020 odbywa się za pośrednictwem fanpage
Organizatora (https://www.facebook.com/najpiekniejszapannamloda/).
Organizator zamieści zdjęcia kandydatek z castingu najpóźniej 16.01.2020 na portalu
społecznościowym Facebook.
Między 16.01.2020 a 29.02.2020 trwa głosowanie na Najpiękniejszą Pannę Młodą INTERNETU
2020.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności portalu społecznościowego
Facebook „like”. Zwyciężczynią zostaje Uczestniczka, która otrzyma najwięcej like.
Wygrywa ta kandydatka, która zdobędzie najwięcej „like” pod swoim zdjęciem.
Kandydatka, która będzie kupowała „like” zostanie automatycznie zdyskwalifikowana. Przez
kupowanie „like” rozumie się pojawienie znacznej ilości „like” pod danym zdjęciem
pochodzących od nietypowych, niewiarygodnych profili, w szczególności wówczas, gdy
Organizator stwierdzi, iż Uczestniczka korzysta z profili i portali „like za like” itp.
Głosowanie kończy się 29.02.2020 o godzinie 21.00.
Organizator dokona zliczenia głosów do dnia 1.03.2020 . do godziny 22.00
Zwyciężczyni zostanie poinformowana telefonicznie o wygranej.
Zwyciężczyni zostanie zaproszona na Kolację Finałową w celu wręczenia nagrody. Kolacja
finałowa odbędzie się 14.03.2020 r. O miejscu Kolacji Finałowej Organizator powiadomi
Zwyciężczynię w odrębnej wiadomości lub telefonicznie.
Zwyciężczyni jest zobowiązana do osobistego odebrania Nagrody w wyznaczonym przez
Organizatora miejscu.
Organizator może zamieścić informację o zwyciężczyni na swoim fanpage na portalu
społecznościowym Facebook.
Nie pojawienie się na Kolacji Finałowej jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
Najpiękniejsza Panna Młoda Internetu 2020, co skutkuje przekazaniem nagród laureatce II
miejsca, z wyłączeniem sytuacji, w których niepojawienie się na Gali Finałowej było
konsekwencją działania siły wyższej, lub innych zdarzeń obiektywnie niezależnych od
zwyciężczyni, o których zwyciężczyni powinna zawiadomić Organizatora.
§4
KONKURS NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA 2020
1. Konkurs Najpiękniejsza Panna Młoda 2020 odbędzie się w dwóch etapach:
a. Pierwszy etap – do dnia 27.01.2020 r.
b. Drugi etap – od dnia 14.02.2020 do dnia 10.03.2020 r.
2. W pierwszym etapie Organizator wraz z co najmniej 2-osobową komisją konkursową
(łącznie jako Jury) dokona wyboru 10 Uczestniczek, które przejdą do drugiego etapu.
Członkiem Jury nie może być członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z
Uczestniczką.
3. Do drugiego etapu przejdzie 10 Uczestniczek wybranych przez Organizatora zgodnie z ust. 2
powyżej.
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4. Zdjęcia Finalistek zostaną umieszczone na fanpage Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook oraz na Instagramie Organizatora wraz ze wskazaniem, iż są
to Uczestniczki zakwalifikowane do drugiego etapu.
5. Wybór Zwyciężczyni konkursu odbędzie się na podstawie głosowania SMS, które zostanie
przeprowadzone w okresie od 14.02.2020 r. od godz.8.00 do 10.03.2020 r. do godz. 20.00.
Zwyciężczynią zostanie Finalistka, która otrzyma najwięcej SMS, II miejsce otrzyma
Finalistka, która otrzyma drugą ilość głosów SMS, a III miejsce Finalistka, która otrzyma
trzecią ilość głosów SMS. Szczegółowe warunki głosowania SMS zawiera regulamin
głosowania SMS Konkursu Najpiękniejsza Panna Młoda 2020, zamieszczony na fanpage
Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej
Organizatora (link: http://najpiekniejszapannamloda.pl/). Przystąpienie do głosowania
wymaga zapoznania się z Regulaminem głosowania SMS.
6. Wszystkie Finalistki powinny stawić się na Kolacji Finałowej, która odbędzie się dnia
14.03.2020 r. Miejsce kolacji finałowej zostanie przekazane Finalistkom w odrębnej
wiadomości, bądź telefonicznie.
7. W czasie Kolacji Finałowej przyznane zostaną tytuły:
a. I miejsce – tytuł Najpiękniejsza Panna Młoda 2020
b. II miejsce,
c. III miejsce.
8. Organizator może zamieścić informacje o laureatkach konkursu na swoim fanpage na
portalu społecznościowym Facebook oraz na swoim Instagramie.
9. Nie pojawienie się na Kolacji Finałowej jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
Najpiękniejsza Panna Młoda 2020, co skutkuje odebraniem nagród, z wyłączeniem sytuacji,
w których niepojawienie się na Gali Finałowej było konsekwencją działania siły wyższej, lub
innych zdarzeń obiektywnie niezależnych od finalistki, o których Zwyciężczyni powinna
powiadomić Organizatora.
§5
UDZIAŁ W KOLACJI FINAŁOWEJ
1. Osoby uprawnione do udziału w Kolacji Finałowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, otrzymają po jednym 2-osobowym zaproszeniu na kolację.
2. W kolacji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. W czasie kolacji, zaproszone na nie uczestniczki Konkursów powinny pozować do zdjęć
wykonywanych przez Organizatora oraz Partnerów Organizatora.

§6
NAGRODY
1. Nagrody są imienne mogą być zrealizowane wyłącznie przez zwyciężczynię konkursu. Nie
podlegają wymianie ani spieniężeniu.
2. Nagrody można wykorzystać wyłącznie na potrzeby organizacji ślubu w terminie podanym
w formularzu Castingowym. Wygranie nagrody nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu u
Sponsora – prosimy o jak najszybszy kontakt w celu odbioru/realizacji.
3. Finalistki zobowiązane są do podpisywania/tagowania na FB oraz www oraz przesłania
zdjęć, na których widnieją nagrody zdobyte w Projekcie NPM2020 Organizatorowi.
§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OCHRONA WIZERUNKU
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w toku Konkursu jest
Organizator.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych na cele Konkursu są zgody wyrażone przez
Uczestniczki.
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3. Dla celów Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestniczki:
a. Imię i nazwisko,
b. Nazwisko, które Uczestniczka planuje przyjąć po ślubie,
c. Planowana data i miejsce ślubu,
d. Numer telefonu,
e. Adres e-mail,
f. Wizerunek – zdjęcie wykonane podczas Castingu.
4. Dane osobowe Uczestniczek będą gromadzone oraz przetwarzane poprzez ich
udostępnianie na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, na
Instagram oraz na stronie internetowej Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestniczek
będą przetwarzane poprzez ich udostępnienie członkom Jury oraz Sponsorom
Organizatora, a w przypadku Finalistek – podmiotom zaangażowanym w głosowanie SMS,
jeżeli udostępnienie im takich danych będzie niezbędne dla organizacji głosowania SMS, na
co Uczestniczki wyrażają zgodę. Organizator zapewnia, by podpowierzenie do
przetwarzania danych osobowych Uczestniczek Sponsorom Organizatora oraz Jury
odbywało się zgodnie z prawem, wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz
jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu.
5. Dana osobowe Uczestniczek przetwarzane będą wyłącznie za zgodą Uczestniczek i
wyłącznie w celach konkursowych. W związku z tym, dane osobowe będą przez
Organizatora gromadzone i przetwarzane wyłącznie w czasie konkursu oraz w okresie
wymaganym przepisami prawa. Dalsze przetwarzanie danych osobowych, w szczególności
w związku z dalszą współpracą z Organizatorem lub Sponsorami, powinno być poprzedzone
udzieleniem przez Uczestniczkę dalszej zgody.
6. Każdej Uczestniczce przysługuje prawo wglądu, weryfikacji, żądania usunięcia oraz
sprostowania jej danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
(https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
7. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestniczkę
zgody na upublicznienie jej wizerunku – zdjęcia wykonanego z czasie Castingu. Każda z
Uczestniczek w każdym czasie może cofnąć zgodę na upublicznianie jej wizerunku poprzez
zgłoszenie tego Organizatorowi. Upublicznienie wizerunku jest nieodpłatne.
8. Ze względu na charakter konkursu cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub
na upublicznianie wizerunku uniemożliwi dalszy udział w Konkursie, w związku z czym
Uczestniczka zostanie z niego automatycznie wykluczona.
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