REGULAMIN KONKURSU „Niumi Fashion Support”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Niumi Fashion Support” (zwanym dalej „Konkursem”) jest NIUMI
prowadzone przez usługodawcę MyMusic Sp.j. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 31, 62-081 Wysogotowo
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914099
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 7811921571, REGON: 363480243 zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest za
pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://fashionsupport.niumi.pl/
3. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022r. od momentu uruchomienia formularza zgłoszeniowego dostępnego
pod adresem https://fashion-support.niumi.pl/ do 30 kwietnia 2022 roku.
4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa tj. zespół osób
wybrany przez Organizatora.
5. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką NIUMI, należąca do Organizatora i wyłonienie
osoby, która wesprze zespół kreatywny NIUMI na etapie projektowania kolekcji - Jesień 2022.
6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady Konkursu, w szczególności warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników
Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
7. Decyzję o przyznaniu nagrody w Konkursie podejmuje Komisja Konkursowa. Organizator oświadcza, że
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych. (Dz.U.2009.201.1540, z późn.
zm.)
10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu w
całości.
§ 2. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która spełni wszystkie warunki Konkursu wymienione w §3
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych §3 Regulaminu stanowi podstawę do
wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po
dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w czasie jego trwania:
a) Zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie i wykonają we wskazanych terminach wszystkie z trzech
elementów zadania rekrutacyjnego:

• wypełnią formularz zgłoszeniowy: uzupełnią dane osobowe i odpowiedzą na każde z trzech pytań
zawartych w formularzu,
• nagrają film trwający maksymalnie jedną minutę, który przedstawi krótko uczestnika,
• wykonają zadanie konkursowe, którego treść jest dostępna pod adresem https://fashionsupport.niumi.pl/
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo. Ilość dodanych w formularzu zgłoszeniowym
plików w odpowiednim określonym w formularzu zgłoszeniowym formacie z wykonanym zadaniem
konkursowym nie wpływa na możliwość wygranej w Konkursie.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie materiałów w formie plików w formularzu zgłoszeniowym
zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Organizatora. Na
wniosek Organizatora uczestnik Konkursu przeniesie na Organizatora prawa autorskie do materiałów, na
wybranych przez Organizatora polach eksploatacji, bezterminowo, nieodpłatnie – w tym zobowiązany
będzie do podpisania odpowiednich dokumentów w celu przeniesienia tych praw,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania materiałów przesłanych przez Uczestników
Konkursu na wszystkich stronach internetowych Organizatora, wszystkich portalach społecznościowych
Organizatora, w tym w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/niumiclothes oraz Instagram na
profilu Organizatora pod adresem www.intagram.com/niumiclothes.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu z ważnych powodów, w
szczególności w przypadku zaistnienia podejrzenia, że działanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, celem
Konkursu lub narusza interes Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad
określonych w Regulaminie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie
szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem.
§ 4. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest udział w projektowaniu kolekcji Jesień 2022, wsparcie zespołu kreatywnego
NIUMI, poznanie procesów pracy projektowej oraz 2000zł do wykorzystania w sklepie online www.niumi.pl
lub butikach stacjonarnych NIUMI zlokalizowanych w Poznaniu i Gdyni. Jeden zwycięzca otrzyma jeden
voucher.
2. Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu wybierze 1 osobę, która weźmie udział w realizacji
projektu i otrzyma voucher oraz sprawdzi czy zwycięzca spełnił wszystkie warunki Konkursu wymienione w
§3 niniejszego Regulaminu.
3. Udział w projektowaniu kolekcji Jesień 2022 będzie miał miejsce podczas spotkań projektowych, których
częstotliwość oraz długość zostanie ustalona indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu biorąc pod uwagę,
specyfikę projektów oraz tempo pracy.
4. Uczestnikowi za udział w spotkaniach koncepcyjnych oraz wykorzystanie w kolekcji Jesień 2022 sugestii
projektowych nie przysługuje wynagrodzenie. Uczestnik nie otrzyma również udziału procentowego w
zyskach od sprzedaży modeli, przy których tworzeniu brał udział.

5. Marka Niumi zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia ostatecznego kształtu projektów, które zostaną
dopuszczone do sprzedaży w kolekcji Jesień 2022.
6. O wynikach konkursu Zwycięzca zostanie poinformowany w dniu 16.05.2022r.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową oraz rezygnacja z części
nagrody, gdyż jest to równoznaczne z rezygnacją z całości nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do
nagrody na rzecz innych osób trzecich.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez zwycięzcę całości lub części
przyznanej nagrody, a niewykorzystana nagroda nie podlega kompensacie w jakiejkolwiek postaci.
9. Przychód z tytułu nagrody, uzyskanej w ramach Konkursu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego
zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze
względu na wartość nagrody, która nie przekracza kwoty 2000zł.
10. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy Konkursu w terminie do 5 dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników, za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez zwycięzcę.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych adresowych, powodujących brak
możliwości przesłania zwycięzcy Nagrody.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać za
pomocą poczty elektronicznej na adres konkurs@niumi.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu łącz
teleinformatycznych, sieci Internet, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie
trwania Konkursu ani za czasowe lub stałe zablokowanie profilu Uczestnika przez serwis Instagram.
6. Reklamacje wniesione po upływie ww. terminu oraz nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają
rozpatrzeniu.

§ 6. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest twórcą opublikowanych materiałów przesłanych na konkurs i
przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału konkursowego i nie są one w żaden sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane materiały filmowe, przedstawiają osobę Uczestnika i wyraża
on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem i promocją oraz reklamą
Organizatora.
3. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do przesłanych przez niego treści
konkursowych oraz prawa do wykorzystanych znaków identyfikacyjnych, w tym znaków towarowych i
wizerunków utrwalonych na zdjęciach lub filmach.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Organizatora w przypadku
naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich poprzez publikację materiału konkursowego
oraz innych materiałów zawierających produkty marki NIUMI poza Konkursem.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz 1000).
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.niumi.pl oraz pod adresem
https://fashion-support.niumi.pl/
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022r. w momencie rozpoczęcia konkursu określonego w § 1
pkt. 3.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu,
które każdorazowo zostaną opublikowane pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa
uczestników nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

