REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest firma POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ołowianej 12
w Bydgoszczy (85-461) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000174805, NIP 967-117-15-32, regon 093144028 kapitał zakładowy:
8 000 000,00 PLN.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) jest fryzjerem: właścicielem lub pracownikiem Salonu Fryzjerskiego, który posiada
aktualny (ustanowiony na rok 2019) status Salonu Partnerskiego marki Montibello.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie
www.hairaffair.montibello.pl („Strona”),
b) spełnienie warunków określonych w punkcie VII. (ETAPY KONKURSU)
3. Zgłaszający się Uczestnik tworzy swój własny zespół: on sam, modelka/model
(ewentualnie fotograf, makijażysta). Przewodniczącym zespołu konkursowego jest fryzjer.
Z danego salonu fryzjerskiego w konkursie może wziąć udział więcej niż jeden fryzjer - w
takim przypadku każdy fryzjer musi zebrać własny zespół.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika wszystkich
wymienionych kroków:
a) Poprawne
przesłanie
zgłoszenia
poprzez
formularz
na
stronie
www.hairaffair.montibello.pl zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie VII
(ETAPY KONKURSU).
2. Uczestnik niniejszym oświadcza, że autorem zdjęć jest on sam lub osoba będąca w zespole
Uczestnika i że nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych
i majątkowych osób trzecich, dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy nadesłane Zgłoszenie
stanowi utwór, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej
licencji do niego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.
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3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Akcji i zgodą na
publikację zdjęcia wraz z wizerunkiem modelki/modela na stronie www.montibello.pl,
www.hairaffair.montibello.pl oraz w mediach społecznościowych marki Montibello.
4. Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu są nieważne i nie będą
brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
4. Czas trwania konkursu: 17.06.2019 r. – 10.11.2019 r.
5. Czas zgłaszania prac: 17.06.2019 r. – 15.09.2019 r. do godz. 15:00.
6. Gala Finałowa: 10.11.2019 r.

V. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiot konkursu: przygotowanie fryzur uwzględniające koloryzacje, strzyżenia i stylizacje.

VI. KATEGORIE KONKURSOWE
Uczestnik konkursu może wybrać tylko jedną z dwóch kategorii konkursowych. Każdy
uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku nadesłania
przez uczestnika zgłoszeń w dwóch kategoriach, pod uwagę będzie brane tylko jedno, to
z najwcześniejszą datą umieszczenia na stronie.
1..Kategoria PERFECT COLOUR
W ocenie prac przez jurorów w tej kategorii będą oceniane najlepsze koloryzacje. Uczestnik
konkursu, który wybierze kategorię PERFECT COLOUR musi wykonać i zgłosić do konkursu
2 kolorowe zdjęcia wystylizowanej modelki lub modela. Pierwsze zdjęcie powinno
przedstawiać twarz i fryzurę modelki/modela w pozycji stojącej z przodu. Drugie zdjęcie to
zdjęcie z profilu. Do wykonania fryzury nie mogą być użyte peruki, dopinki, nakrycia głowy
oraz ozdoby. Do wykonania fryzury mogą być stosowane nieozdobne elementy techniczne,
ukryte we włosach tj. wypełniacze, podkładki, gąbki, wsuwki, siatki.
FRYZURA: koloryzacja/strzyżenie/stylizacja musi być wykonana osobiście przez fryzjera
produktami Montibello: kolor może być wykonany dowolną techniką koloryzacji. Wykonując
koloryzację, fryzjer może korzystać z produktów do dekoloryzacji Montibello.
INNE: wymagana rozdzielczość zdjęć konkursowych: 1080x1920 (300 dpi). Biorący udział
w konkursie muszą wskazać produkty wykorzystane do przygotowania fryzury (numery farb,
produkty do stylizacji i pielęgnacji). Ponadto zobowiązani są do wskazania osób
współpracujących przy realizacji konkursowej tj. makijażystka, fotograf. Obligatoryjne jest
również dołączenie w formularzu zgłoszeniowym zaświadczenia ze zgodą na wykorzystanie
wizerunku modelki lub modela.
2. Kategoria STREET RUNWAY
W ocenie prac przez jurorów w tej kategorii będą punktowane: kolor, strzyżenie, stylizacja
włosów – forma i kształt, make-up, stylizacja sylwetki, czyli całokształt stylizacji.
Uczestnik konkursu, który wybierze kategorię STREET RUNWAY musi wykonać i zgłosić do
konkursu 2 zdjęcia całkowicie wystylizowanej modelki lub modela. Pierwsze zdjęcie powinno
przedstawiać twarz i fryzurę modelki/modela w pozycji stojącej z przodu. Drugie zdjęcie to
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zdjęcie z profilu. W tej kategorii wiedzie prym zasada o zachowaniu maksymalnej
kreatywności. Dopuszczalne są wszelkie techniczne i ozdobne dodatki: podkładki, gąbki,
wsuwki, siatki, dopinki, przedłużane włosy, konstrukcje do podtrzymania formy i ozdoby.
Niedopuszczalne są pełne peruki (zakrywające naturalne włosy) oraz nakrycia głowy
(zasłaniające większość fryzury).
FRYZURA: koloryzacja/strzyżenie/stylizacja musi być wykonana osobiście przez fryzjera
produktami Montibello: kolor może być wykonany dowolną techniką koloryzacji. Wykonując
koloryzację, fryzjer może korzystać z produktów do dekoloryzacji Montibello.
INNE: wymagana rozdzielczość zdjęć konkursowych: 1080x1920 (300 dpi). Biorący udział
w konkursie muszą wskazać produkty wykorzystane do wystylizowania fryzury (numery farb,
produkty do stylizacji i pielęgnacji). Ponadto zobowiązani są do wskazania osób
współpracujących przy realizacji tj. makijażystka, fotograf. Obligatoryjne jest również
dołączenie w formularzu zgłoszeniowym zaświadczenia ze zgodą na wykorzystanie wizerunku
modelki lub modela.
3. Inne wymogi formalne
Istnieje bezwzględny zakaz publikacji przez autorów zgłoszonych prac przed 11.10.2019.
Opublikowanie pracy przed wyżej wymienionym terminem jest równoznaczne
z dyskwalifikacją z konkursu.

VII. ETAPY KONKURSU
1. Zgłoszenie
1. W dniach od 17.06.2019 r. do 15.09.2019 r. (do godz. 15.00) należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej www.hairaffair.montibello.pl.
2. W formularzu należy zaznaczyć jedną z dwóch kategorii, do której uczestnik nadsyła
pracę i w której będzie oceniany przez komisję konkursową.
3. Podczas rejestracji fryzjer musi podać adres salonu, w którym pracuje. Adres będzie
wykorzystany do późniejszego kontaktu w sprawie konkursu. W przypadku publikacji
nazwy salonu przy pracy konkursowej, w dniu finału lub w mediach komunikowana
będzie nazwa salonu umieszczona w formularzu w momencie zgłoszenia.
4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zamieścić na stronie
www.hairaffair.montibello.pl w zależności od wybranej kategorii:
- Kategoria PERFECT COLOUR - 2 kolorowe zdjęcia konkursowe wystylizowanej
zgodnie z tematem konkursu modelki lub modela
- Kategoria STREET RUNWAY - 2 kolorowe zdjęcia konkursowe wystylizowanej
zgodnie z tematem konkursu modelki lub modela
5. Zamieszczonym zdjęciom automatycznie zostaną nadane numery. Dzięki temu
oceniające je jury nie będzie miało możliwości sprawdzenia, kto jest autorem danego
zdjęcia.
6. Podczas rejestracji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym, jakie produkty
Montibello do koloryzacji, pielęgnacji i stylizacji (nazwa i w przypadku koloryzacji
numer odcienia farby oraz moc użytego oksydantu) zostały użyte do wykonania
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fryzury. Na podstawie tej informacji wyłonieni finaliści zostaną zaopatrzeni w te same
kosmetyki w celu odtworzenia fryzury w dniu wielkiego finału.
7. Organizator zastrzega sobie, że w sytuacji, gdy do czasu finału konkursu zostaną
wycofane niektóre produkty wykorzystane do przygotowania stylizacji (pojedyncze
odcienie farb, produkty do stylizacji), finalista może mieć prawo do zastąpienia ich
produktami alternatywnymi Montibello, dającymi jak najbardziej zbliżony rezultat
kolorystyczny lub stylizacyjny.
8. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez fryzjera pod uwagę będzie
brane tylko jedno, to z najwcześniejszą datą umieszczenia na stronie.
9. O terminowym zgłoszeniu decyduje data i godzina zgłoszenia.
2. Selekcja nadesłanych prac
1._Dnia 15.09.2019 zostanie zakończony etap nadsyłania prac. Udział w konkursie wezmą
tylko prace spełniające warunki formalne konkursu.
2. 02.10.2019 zbierze się 5-osobowe jury w składzie:

Styliści/Instruktorzy Montibello: Martyna Maria Mosiołek, Leszek Ligęza

Redaktor naczelny Hair Trendy: Ryszard Droździak

Ambasadorka Decode Zero, aktorka: Aleksandra Hamkało

Stylista/Instruktor marki Montibello z Hiszpanii: Jordi Tenas
W przypadku rezygnacji z członkostwa w jury jednego lub więcej z jego członków
Montibello ma prawo na jego miejsce wskazać nowego jurora lub jurorów.
3. Komisja będzie oceniać prace w dwóch kategoriach:

Kategoria PERFECT COLOUR

Kategoria STREET RUNWAY
4. Komisja wybierze w kategoriach PERFECT COLOUR oraz STREET RUNWAY po
6 finalistów, spełniających wymogi formalne konkursu.
5. W następnym etapie 10.11.2019 finaliści w kategorii PERFECT COLOUR
i STREET RUNWAY będą prezentować przed komisją konkursowe stylizacje.
6. GŁOSOWANIE: Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów
w swojej kategorii. Każda praca może otrzymać w sumie maksymalnie 50 punktów.
Do finału wejdzie pierwszych 6 prac z największą liczbą punktów z każdej kategorii.
W przypadku zdyskwalifikowania pracy finałowej, do finału przechodzi praca z kolejną
najwyższą liczbą punktów w swojej kategorii, która nie znalazła się wśród finalistów,
wybranych zgodnie z zasadą największej liczby punktów. W przypadku jednakowej
liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do finału decyduje
Przewodniczący Jury – Leszek Ligęza.
7. Finaliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału drogą mailową
najpóźniej do 10.10.2019.
8. W przypadku zdyskwalifikowania pracy finałowej lub braku możliwości dotarcia na
finał zespołu w pełnym składzie, do finału przechodzi praca z kolejną najwyższą liczbą
punktów w swojej kategorii, która nie znalazła się wśród finalistów, wybranych
zgodnie z zasadą największej liczby punktów.
9. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do
finału decyduje Przewodniczący Jury – Leszek Ligęza.
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VIII. ODTWORZENIE FRYZURY I STYLIZACJI PRZED JURY
W celu oceny wykonania fryzury i stylizacji przez jury, wyłonieni finaliści zostaną poproszeni
o odtworzenie tej samej fryzury, strzyżenia, koloryzacji, makijażu i stylizacji na tej samej
modelce lub modelu w obecności jury w dniu finałowej gali, w czasie nie dłuższym niż 5
godzin.

IX. GALA FINAŁOWA
1. 10.11.2019 odbędzie się uroczysta gala finałowa Montibello HairAffair w Warszawie.
2. Finaliści (6 finalistów w kategorii PERFECT COLOUR, 6 w kategorii STREET
RUNWAY) będą mieli za zadanie przed komisją zaprezentować przygotowaną
wcześniej fryzurę, makijaż i strój modelki. Powinna to być ta sama kreacja, która
została przedstawiona na zdjęciu zgłoszonym do konkursu. Fryzury muszą być
wykonane wyłącznie produktami Montibello.
3. Głosowanie: Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów
w swojej kategorii. Każda praca może otrzymać w sumie maksymalnie 50 punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o zwycięstwie
decyduje Przewodniczący Jury – Leszek Ligęza. Jury może również przyznać dowolną
ilość wyróżnień. Aby praca została wyróżniona w danej kategorii, zgodzić się na to
musi co najmniej połowa składu jury.
4. Jury wyłoni zwycięzców w kategoriach:
- w kategorii PERFECT COLOUR - I, II i III miejsce
- w kategorii STREET RUNWAY – I, II, i III miejsce

X. KRYTERIA OCENY
Zarówno w zamieszczonych na stronie internetowej zdjęciach, jak i w kreacjach tworzonych
podczas Gali Finałowej oceniane są następujące elementy:
1. Kategoria PERFECT COLOUR: najlepsza koloryzacja
2. Kategoria STREET RUNWAY: strzyżenie, koloryzacja, stylizacja (forma i
kształt),stylizacja sylwetki, makijaż – całokształt

XI. WYBÓR LAUREATÓW
Wyboru laureatów z grona finalistów dokona komisja w składzie:
1. Styliści Montibello: Martyna Maria Mosiołek, Leszek Ligęza
2. Redaktor naczelny magazynu Hair Trendy: Ryszard Droździak
3. Ambasadorka Decode Zero, aktorka: Aleksandra Hamkało
4. Stylista/Instruktor marki Montibello z Hiszpanii: Jordi Tenas

XII. NAGRODY
1. Kategoria PERFECT COLOUR i STREET RUNWAY :
I MIEJSCE
 nożyczki Tondeo z grawerem nazwiska stylisty
 szkolenie w Sassoon Academy w Londynie (5 dni szkolenia): Salon Creative Cut lub
Trilogy
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https://www.sassoon-academy.com/en/academy/uk/courses/london/Short-TermCUT/salon-creative
https://www.sassoon-academy.com/en/academy/uk/courses/london/Short-TermCUT/trilogy
 wywiad w magazynie Fale Loki Koki
 wywiad w magazynie Hair Trendy
 publikacja autorskich zdjęć w dziale Trendy magazynu Fale Loki Koki
 publikacja autorskich zdjęć w magazynie Hair Trendy
 statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2019
II MIEJSCE
 voucher na szkolenie salonowe, które poprowadzi Jordi Tenas
 sprzęt Moser o wartości 2000 zł
 statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2019
III MIEJSCE
 voucher na szkolenie salonowe, które poprowadzi Jordi Tenas
 sprzęt Moser o wartości 1000 zł
 statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2019
2. Odbiór nagród
1. Nożyczki Tondeo z grawerem nazwiska stylisty zostaną przekazane do 31.01.2020 r.
2. Szkolenie w Sassoon Academy w Londynie – voucher na wybrane szkolenie (Salon
Creative Cut lub Trilogy) będzie ważny do 31.12.2020 r. Organizator konkursu
pokrywa wyłącznie koszt szkolenia na miejscu w Londynie. Organizator nie pokrywa
kosztów: hotelu, wynajęcia tłumacza, wyżywienia i przelotu.
3. Szkolenie salonowe, które poprowadzi Jordi Tenas – szkolenie w wyznaczonym przez
Organizatora terminie (nie później niż do 31.12.2020 r.). Organizator konkursu
pokrywa wyłącznie koszt szkolenia w salonie, przygotowania certyfikatów.
4. Wywiad oraz autorskie zdjęcia w dziale Trendy magazynu Fale Loki Koki zostaną
zamieszczone w numerze Wiosna 2020 Fale Loki Koki.
5. Wywiad oraz autorskie zdjęcia w magazynie Hair Trendy zostaną zamieszone
w numerze 1/2020.
6. Sprzęt Moser zostanie przekazany laureatom 10.11.2019 r. podczas Wielkiego Finału
w Warszawie.
7. Statuetki i dyplomy Montibello Hair Affair 2019 zostaną przekazane laureatom
10.11.2019 podczas Wielkiego Finału w Warszawie.
3. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu przez Laureata według tych
samych zasad, jak dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

XIII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKAMACYJNEGO
1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Brand Manager
Montibello Robert Gralak oraz Przewodniczący Jury Leszek Ligęza. Rozpatrzeniu
podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres: Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12, 85-457 Bydgoszcz. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
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2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi
przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze
sądowej.

XIV. DANE OSOBOWE
1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami
w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem
i ogłoszeniem Laureatów, wydawaniem Nagród oraz dokonywania rozliczeń podatkowych
a także w celu publikacji prac konkursowych na stronie www.montibello.pl,
www.hairaffair.montibello.pl oraz w mediach społecznościowych marki Montibello.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: montibello@montibello.pl.
3. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa informacji.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom
współpracującym z Organizatorem, w tym podmiotom przetwarzającym je w imieniu
Organizatora, wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
5. Dla celów przeprowadzenia Konkursu, każdorazowo od Uczestnika przystępującego do
Konkursu będą pobierane następujące dane: imię, nazwisko, adres salonu, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego Uczestnika oraz dane osobowe zespołu konkursowego
Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika oraz
danych zespołu konkursowego Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
6. Dane Uczestników Konkursu wskazane w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na
stronie www.hairaffair.montibello.pl, mogą być przetwarzane przez Organizatora również
w celach marketingowych – na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na wskazanej stronie internetowej. Zgoda jest
dobrowolna i nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie. Udzielona zgoda może
być wycofana w każdym momencie.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
a) zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit.
f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń
podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art.
6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
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a) czas organizacji Konkursu,
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa
nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,
d) czas do momentu wycofania zgody.
9. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
e) prawo dostępu do danych osobowych,
f) prawo do sprostowania danych osobowych,
g) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
h) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
j) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik Konkursu może przesłać stosowny wniosek
w formie pisemnej na adres: Polwell Sp. z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz lub drogą
elektroniczną na adres montibello@montibello.pl.

XV. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.hairaffair.montibello.pl oraz
w siedzibie organizatora.

XVI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w Zgłoszeniach do
Konkursu, wynikające z technologii urządzeń.
2. W konkursie Montibello HairAffair nie mogą brać udziału:
 pracownicy firmy POLWELL Sp. z o.o. i hurtowni współpracujących w ramach
Grupy POLWELL i ich rodziny
 instruktorzy Montibello oraz ich rodziny i pracownicy ich salonów
 fryzjerzy prowadzący salon lub pracujący w salonie, który nie posiada aktualnego
statusu Salonu Partnerskiego Montibello
 członkowie jury oraz ich rodziny i pracownicy.
3. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego,
a wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z prowadzeniem niniejszej Akcji
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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