Regulamin konkursu „Oillan kupujesz, podwójnie zyskujesz”.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest OCEANIC SA z siedzibą w Sopocie ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot,
NIP 585-144-44-49, REGON 220702097, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk – Północ
w Gdaosku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000317546, kapitał zakładowy 82.500.000
zł, opłacony w całości (zwana dalej Organizatorem).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej
"Regulaminem").
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.konkurs.oillan.pl (zwanej dalej “Strona
konkursowa”).
4. Konkurs będzie trwał od godziny 00:00:01 w dniu 1 kwietnia 2017r., do godziny 23.59:59
w dniu 30 czerwca 2017 r. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".
5. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty z serii Oillan Baby oraz Oillan Med+
(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi).
6. Sprzedaż produktów promocyjnych odbywa się za pośrednictwem aptek stacjonarnych i
internetowych, drogerii Hebe i Superpharm , oraz drogerii internetowych z wyłączeniem
sklepu www.kosmetykiaa.pl.
7. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie
rozpocznie się w dniu 1.04.2017 r. o godz. 00:00:01, a zakooczy w dniu 30.06.2017 r. o
godzinie 23:59:59 (zwanym dalej „Okres Sprzedaży”). Zakup Produktów Promocyjnych przed
lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego
regulaminu („Regulamin”).
9. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski
(zwanych dalej „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹
Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, a także
członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeostwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeo w tym zakresie.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
11. Celem konkursu jest promocja i reklama marki Oillan.
12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 1.04.2017 r.
do 30.06.2017 r. spełnid łącznie następujące warunki:
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dokonad zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę minimum 70,00 zł brutto,
udokumentowanych dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), za
pośrednictwem miejsc, o których mowa w § 1 ust. 6.
 Uczestnik, dokonując jednorazowego zgłoszenia, może udokumentowad zakup na
wskazaną kwotę więcej niż jednym dowodem zakupu.
 wypełnid i wysład formularz na Stronie konkursowej www.konkurs.oillan.pl, podając
swoje dane: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Nr telefonu i Adres zamieszkania oraz dodając
zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktów Promocyjnych (paragon lub faktura VAT),
 wybrad z listy produkty Oillan o wartości nie większej niż 70 zł, będące Nagrodą
Gwarantowaną w Konkursie,
 Uczestnik może opcjonalnie udzielid odpowiedzi na pytanie „Jak Oillan zapewnia spokój
Tobie i Twojemu maluszkowi?”, odpowiedź musi zawierad nie więcej niż 500 znaków,
poprzez udzielenie odpowiedzi Uczestnik zgłasza chęd uczestnictwa w drugim etapie
konkursu. Odpowiedź musi byd oryginalna i nie może stanowid plagiatu lub w inny
sposób naruszad prawa osób trzecich.
 udzielid zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu w następującym brzmieniu: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
w
celach
związanych
z przeprowadzeniem
konkursu „Oillan kupujesz, podwójnie zyskujesz!”, tj. celem
wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązao podatkowych związanych
z ich wydaniem. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne oraz że ma prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do
ich poprawiania na warunkach określonych ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922).
 udzielid licencji na nieograniczoną publikację odpowiedzi konkursowej w następującym
brzmieniu: Wyrażam zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie
publikację zgłoszonej przeze mnie do konkursu odpowiedzi na pytanie „Jak Oillan
zapewnia spokój Tobie i Twojemu maluszkowi?” na stronach internetowych Organizatora
oraz na jego w profilu prowadzonym w serwisach społecznościowych (w tym w serwisie
Facebook).
Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
Prawdziwe dane osobowe są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
a. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeo z tytułu wszelkich szkód
poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika
warunków określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy
Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na jakiejkolwiek innej
podstawie prawnej niż stosunek pracy.
Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych.
Uczestnik może wziąd udział w konkursie tylko raz.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadaniem w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie zdjęcia lub
skanu dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz opcjonalnie udzielenie odpowiedzi na

2.
3.
4.

5.
6.
7.

pytanie dodatkowe „Jak Oillan zapewnia spokój Tobie i Twojemu maluszkowi?”, odpowiedź musi
zawierad nie więcej niż 500 znaków.
Pierwszych 3000 Uczestników, którzy poprawnie dokonają zgłoszenia otrzymają Nagrodę
Gwarantowaną.
Laureaci Nagród Gwarantowanych zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomośd email na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Spośród wszystkich uczestników, których dowód zakupu zostanie poprawnie zweryfikowany
i którzy udzielą odpowiedzi na pytanie dodatkowe, Organizator wybierze 46 laureatów Nagród
Dodatkowych.
Organizator w wyborze laureatów Nagród Dodatkowych będzie się kierował kreatywnością
i oryginalnością odpowiedzi.
Laureaci Nagród Dodatkowych zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomośd e-mail na
adres podany w formularzu zgłoszeniowym do 7 dni od dnia zakooczenia konkursu.
Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 60 dni
roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

§ 4 Nagrody
1. Nagrodą Gwarantowaną w Konkursie są produkty marki Oillan o łącznej wartości nie
przekraczającej 70,00 złotych brutto. Wartośd produktów jest szacowana na podstawie
cennika dołączonego do regulaminu (Załącznik 2).
2. Nagrody dodatkowe dzielą się na: Nagrodę Główną, Nagrody II stopnia, Nagrody III stopnia.
3. W konkursie przyznawana jest jedna Nagroda Główna, piętnaście Nagród II Stopnia oraz
trzydzieści Nagród III stopnia.
4. Nagrodą Główną w Konkursie jest Zestaw tipi "Miętowa drzemka" o łącznej wartości 424,00
złotych brutto.
5. Nagrodą II stopnia w Konkursie jest komplet Kocyk Minky i poduszka o łącznej wartości 60,75
złotych brutto.
6. Nagrodą III stopnia w Konkursie jest poduszka Minky o łącznej wartości 31,25 złotych brutto.
7. Jeden uczestnik może otrzymad tylko jedną Nagrodę Gwarantowaną, o której mowa w par 4
punkt 1. Jeśli uczestnik przystąpił do drugiego etapu konkursu, może w nim otrzymad tylko
jedną Nagrodę Dodatkową, o której mowa w § 4 ust. 2.
8. Lista laureatów Nagród Dodatkowych, w formie Imienia, pierwszej litery nazwiska oraz
miasta, zostanie opublikowana na Stronie konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od
zakooczenia konkursu.
9. Uczestnik może zrezygnowad z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 2
dni od ogłoszenia wyników.
10. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
11. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
13. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada
Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracowad w tym zakresie z Organizatorem,
w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

14. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają
dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego
w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę
tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest
z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego
od osób fizycznych. Wartośd podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do
właściwego urzędu skarbowego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny byd składane w formie pisemnej oraz
elektronicznej. Reklamacje mogą byd składane pod adresem Oceanic S.A., ul. Łokietka 58,
81-736, Sopot lub pod adresem e-mail: oillan@oillan.eu.
2. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika
o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6 Postanowienia koocowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2017 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili podczas trwania
konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załączniki:
1. Lista Produktów Promocyjnych serii Oillan Baby oraz Oillan Med+
L.p.

Produkt

1.

Oillan Baby 3w1 Szampon, żel do kąpieli i pod prysznic

2.

Oillan Baby Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1

3.

Oillan Baby Mleczko nawilżające

4.

Oillan Baby Krem na ciemieniuchę

5.

Oillan Baby Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1

6.

Oillan Baby Szampon nawilżający

7.

Oillan Baby Krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała

8.

Oillan Baby Krem przeciw odparzeniom

9.

Oillan Med+ Mydło natłuszczające

10.

Oillan Med+ Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej

11.

Oillan Med+ Balsam intensywnie natłuszczający

12.

Oillan Med+ Balsam intensywnie natłuszczający

13.

Oillan Med+ Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej

14.

Oillan Med+ Kremowy żel do mycia

15.

Oillan Med+ Krem regulujący proces rogowacenia

16.

Oillan Med+ Dermatologiczny balsam nawilżająco-natłuszczający

17.

Oillan Med+ Dermatologiczny żel nawilżający do mycia ciała i skóry głowy

18.

Oillan Med+ Keratolityczny żel dermatologiczny do skóry głowy

19.

Oillan Med+ Keratolityczny szampon dermatologiczny

20.

Oillan Med+ Neutralny / ultra delikatny szampon dermatologiczny

21.

Oillan Med+ Kojąco nawilżający szampon dermatologiczny

2. Lista produktów Oillan wraz z cennikiem będące Nagrodą Gwarantowaną w konkursie.
Lp. Produkt

Cena

1 OILLAN ACTIVE Bioaktywna emulsja-kompres S.O.S. 50 ml

29,00 zł

2 OILLAN ACTIVE Bioaktywny krem barierowy 40 ml

25,00 zł

3 OILLAN ACTIVE Bioaktywna emulsja do mycia i kąpieli 400 ml

44,00 zł

4 OILLAN ACTIVE Bioaktywna emulsja do mycia i kąpieli 200 ml

24,00 zł

5 OILLAN ACTIVE Bioaktywny balsam kojąco-ochronny 200 ml

29,00 zł

6 OILLAN Mydło natłuszczające 100g

9,00 zł

7 OILLAN Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 500ml

43,00 zł

8 OILLAN Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 200 ml

26,00 zł

9 OILLAN Balsam intensywnie natłuszczający 400 ml

30,15 zł

10 OILLAN Balsam intensywnie natłuszczający 200 ml

21,00 zł

11 OILLAN Krem regulujący proces rogowacenia 50 ml

24,00 zł

12 OILLAN Kremowy żel do mycia ciała 200 ml

24,00 zł

13 OILLAN Dermatologiczny żel nawilżający do mycia ciała i skóry głowy 200 ml

21,00 zł

14 OILLAN Dermatologiczny balsam nawilżająco-natłuszczający 150 ml

28,00 zł

15 OILLAN Baby 3w1 Szampon, żel do kąpieli i pod prysznic 200 ml

28,00 zł

16 OILLAN Baby Mleczko nawilżające 200 ml

24,00 zł

17 OILLAN Baby Krem przeciw odparzeniom 40 ml

17,00 zł

18 OILLAN Baby Krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała 75 ml

26,00 zł

19 OILLAN Baby Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1 400 ml

43,00 zł

20 OILLAN Baby Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1 200 ml

26,00 zł

21 OILLAN Baby Szampon nawilżający 200 ml

26,00 zł

22 OILLAN Baby Krem na ciemieniuchę 40 ml

23,00 zł

23 OILLAN Baby Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1 poj. 750 ml

47,34 zł

24 OILLAN Balance Normalizujący krem ochronny SPF 15 40 ml

25,00 zł

25 OILLAN Balance Intensywny krem kojąco-regenerujący 50 ml

25,00 zł

26 OILLAN Balance Hydro-lipidowy krem przeciwzmarszczkowy 50 ml

22,00 zł

27 OILLAN Balance Dermatologiczny żel micelarny do mycia twarzy 150 ml

20,00 zł

28 OILLAN Balance Kremowa emulsja do mycia twarzy 150 ml

24,00 zł

29 OILLAN Balance Nawilżający krem łagodzący reaktywnośd 40 ml

21,00 zł

30 OILLAN Balance Ochronny krem wzmacniający naczynka 50 ml

21,00 zł

31 OILLAN Balance Hydro-aktywny żel pod oczy 15 ml

16,00 zł

32 OILLAN Balance Hydro-aktywny krem do twarzy 50 ml

19,00 zł

33 OILLAN Balance Multi-lipidowy krem do twarzy 40 ml

22,00 zł

34 OILLAN Balance Regenerujący krem dermatologiczny 40 ml

22,00 zł

35 OILLAN Balance Tonujący krem seboregulujący 40 ml

22,00 zł

36 OILLAN Balance Tonujący krem niwelujący zaczerwienienia 40 ml

25,00 zł

37 OILLAN Balance Tonujący krem ultranawilżający 40 ml

22,00 zł

38 OILLAN Balance Redukujący zaczerwienienia krem przeciwzmarszczkowy 40 ml

21,00 zł

39 OILLAN Balance Normalizujący krem przeciwzmarszczkowy SPF 15 40 ml

24,00 zł

40 OILLAN Balance Multiregenerujący krem pod oczy i na powieki 15 ml

17,00 zł

41 OILLAN Balance Nawilżający płyn micelarny 200 ml

17,00 zł

42 Oillan Med+ Kojąco nawilżający szampon dermatologiczny 150 ml

22,00 zł

43 Oillan Med+ Neutralny / ultra delikatny szampon dermatologiczny 150 ml

22,00 zł

44 Oillan Med+ Keratolityczny szampon dermatologiczny 150 ml

19,00 zł

45 Oillan Med+ Keratolityczny żel dermatologiczny do skóry głowy 50 ml

19,00 zł

46 Oillan Protect Ochronny krem do twarzy SPF 50 40 ml

38,00 zł

47 Oillan Protect Ochronna emulsja do twarzy i ciała SPF 30 150 ml

46,00 zł

48 Oillan Protect Koloryzujący krem ochronny do twarzy SPF 50 40 ml

35,00 zł

49 OILLAN MAMA Multiaktywny balsam przeciw rozstępom 200 ml

48,00 zł

50 OILLAN MAMA Koncentrat redukujący rozstępy 40 ml

26,00 zł

51 OILLAN MAMA Aktywnie ujędrniający balsam do ciała 200 ml

28,00 zł

52 OILLAN MAMA Żel pielęgnacyjny do piersi 125 ml

26,00 zł

53 Oillan Intima MAMA Ginekologiczna emulsja do higieny intymnej 200ml

20,00 zł

54 Oillan Intima Baby Ultradelikatny płyn do higieny intymnej 200ml

20,00 zł

55 Oillan Intima HELP Terapeutyczna emulsja do higieny intymnej 200ml

20,00 zł

56 Oillan Intima COMFORT Hipoalergiczny płyn do higieny intymnej 400ml

20,00 zł

