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Regulamin Konkursu w ramach kampanii 

„#SEXEDPL” 

 

W zeszłym roku polska topmodelka i aktywistka społeczna, Anja Rubik, rozpoczęła 

kampanię pod nazwą „#SEXEDPL”. 19 września 2018 r. ukaże się książka-podręcznik 

„#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie”, wydana we 

współpracy z najlepszymi polskimi edukatorami, nad którą patronat objął magazyn 

Vogue Polska. Konkurs fotograficzny stanowi naturalną kontynuację kampanii, której 

celem jest przeprowadzenie młodych ludzi przez trudny temat dojrzewania i odkrywania 

własnej tożsamości i seksualności. Za pomocą wykonanych i nadesłanych fotografii, 

inspirowanych ww. tematem, młodzi twórcy nie tylko mają okazję podzielić się swoimi 

doświadczeniami z innymi, a dzięki temu pomóc innym zmierzyć się z problemem 

osiągania dojrzałości seksualnej. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny w ramach kampanii 

„#SEXEDPL” zwany dalej „Konkursem”. 

1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

postanowieniami Regulaminu Konkursu. Zgłoszenie Zadania Konkursowego oznacza 

akceptację Regulaminu.  

1.3. Organizatorem Konkursu jest Lucyna Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą „Division Model Management – Lucyna Szymańska”, adres: ul. Burakowska 5/7,  

01-066 Warszawa, NIP: 5272394872, nr REGON: 012855732, e-mail: sexedpl@vogue.pl, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

1.4. Patronami Konkursu są Anja Rubik – polska topmodelka, aktywistka społeczna, stojąca na 

czele kampanii społecznej #sexedpl, mającej na celu poprawę świadomości dot. edukacji 

seksualnej w Polsce, oraz wydawnictwo VISTERIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

(00-526), przy ul. Kruczej 24/26, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529544, NIP: 

7010446698, nr REGON: 360096691, o kapitale zakładowym w wysokości 1.240.000,00 zł – 

jako patron medialny. 

1.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

pracownicy i współpracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 

organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy  

i współpracownicy agencji reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu 

Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, partnerzy, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub znajdujące się pod opieką 

lub kuratelą oraz rodzice i rodzeństwo małżonków) wyżej wymienionych osób. 

1.6. Regulamin jest udostępniony na Stronie Internetowej: www.vogue.pl. 

1.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 

2. DEFINICJE 

2.1. „Konkurs” – oznacza konkurs fotograficzny w ramach kampanii „#SEXEDPL” organizowany 

przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu. 

2.2. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady i warunki 

przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. 
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2.3. „Strona Internetowa” – oznacza stronę www.vogue.pl, za pośrednictwem której można 

zgłaszać fotografie do Konkursu i na której znajdują się wszelkie informacje związane z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w szczególności Regulamin oraz wyniki 

Konkursu po jego rozstrzygnięciu. 

2.4. „Uczestnik” – oznacza uczestnika Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w pkt 

3.1 Regulaminu. 

2.5. „Wystawca” - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa  

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie wszystkie 

następujące warunki:  

3.1.1. w chwili zgłoszenia ukończyły 16 lat, ale mają nie więcej niż 30 lat, z zastrzeżeniem, 

że osoby, które w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie nie ukończyły 18 roku 

życia zobowiązane są wraz ze zgłoszeniem do Konkursu przesłać pisemną zgodę 

przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie i związane z tym 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, 

3.1.2. w momencie wzięcia udziału w Konkursie posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, z zastrzeżeniem pkt 3.1.1 powyżej, 

3.1.3. są obywatelami RP lub zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

według następującego harmonogramu: 

3.2.1. otwarcie Konkursu: 13.08.2018 r.,  

3.2.2. okres dokonywania zgłoszeń do udziału w Konkursie: 13.08.2018 r. – 31.08.2018 r. 

godz. 23:59 (według czasu serwera Organizatora), 

3.2.3. ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie Internetowej: 10.09.2018 r. 

3.3. Konkurs polega na zgłaszaniu przez Uczestników zdjęć (fotografii) nawiązujących tematyką 

do odkrywania własnej tożsamości, seksualności, cielesności, miłości. Każda z fotografii 

powinna być w minimalnej rozdzielczości 4000 x 3000 pikseli, 300 dpi i w formacie .jpg lub 

.tiff.  

3.4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 (dziesięć) fotografii o tematyce 

wskazanej w pkt 3.3 Regulaminu. Zgłaszanie fotografii odbywa się poprzez zamieszczenie w 

formularzu na Stronie Internetowej bezpośredniego linka do folderu utworzonego na 

prywatnym koncie Uczestnika na portalu Google Drive, przy czym w folderze tym znajdować 

się mogą wyłącznie te fotografie Uczestnika, które zgłasza on do Konkursu. Przesłany przez 

Uczestnika link do folderu zawierającego fotografie zgłaszane do udziału w Konkursie musi 

przewidywać uprawnienie posiadacza linku do otwarcia folderu oraz poszczególnych 

fotografii. Uczestnik zobowiązany jest posiadać kopię zapasową plików (fotografii) 

zgłaszanych do Konkursu. Organizator ani patroni nie ponoszą odpowiedzialności za 

usunięcie lub brak dostępności pliku (fotografii). 

3.5. Fotografie zgłaszane przez Uczestników muszą pozostawać w zgodzie z przepisami prawa 

oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności: 

3.5.1. nie mogą zawierać treści natury pornograficznej, pedofilskiej, ani innych treści 

naruszających dobre obyczaje, w szczególności nie mogą przedstawiać czynności 

seksualnych, nagich ciał, ani narządów płciowych; wyjątek stanowią zdjęcia, na 

których nagość jest źródłem artystycznego wyrazu, tym samym „nagim ciałem” 

akceptowalnym w ramach regulaminu jest prezentacja ludzkiego ciała w formie 

fotografii aktu. 
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3.5.2. nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, 

rewizjonistycznym, ani nie mogą godzić w dobre imię lub honor innej osoby; 

3.5.3. nie mogą propagować lub zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby, 

osób lub grup społecznych (narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych itp.) z 

jakichkolwiek względów, w szczególności ze względu na ich pochodzenie, tożsamość 

etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne; 

3.5.4. nie mogą stanowić groźby wobec osoby lub grupy osób; 

3.5.5. nie mogą przedstawiać przemocy ani nawoływać lub zachęcać do przemocy; 

3.5.6. nie mogą zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, 

ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości; 

3.5.7. nie mogą zachęcać do popełnienia samobójstwa; 

3.5.8. nie mogą zawierać treści natury politycznej; 

3.5.9. nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw do znaków 

towarowych lub chronionych symboli, praw autorskich, ani dóbr osobistych; 

3.5.10. nie mogą zawierać żadnych marek, wizerunków, ani nazwisk znanych osobistości, ani 

innych treści chronionych prawami własności intelektualnej; 

3.5.11. nie mogą promować działań ani produktów konkurencyjnych wobec Organizatora i 

Partnerów. 

3.6. Uczestnik uprawniony jest do zgłaszania do Konkursu fotografii, do których posiada pełnię 

osobistych i majątkowych praw autorskich, co potwierdza w momencie dokonywania ich 

zgłoszenia. 

3.7. Na fotografiach zgłoszonych do Konkursu mogą pojawiać się wyłącznie wizerunki osób, które 

w dniu ich utrwalenia (wykonania fotografii) miały ukończone 16 lat. Uczestnik zobowiązany 

jest do uzyskania od każdej z tych osób pisemnej zgody na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie jej wizerunku w związku z Konkursem w ramach kampanii „#SEXEDPL” i 

wystawą –  zgodnie z Regulaminem. W przypadku gdy osoby, których wizerunki pojawiają 

się na fotografiach w momencie ich zrobienia nie ukończyły 18 roku życia, zgodę na 

wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wyrazić powinny zarówno osoby, których 

wizerunki zostały utrwalone na fotografiach, jak i przedstawiciel ustawowy każdej z tych 

osób.  Formularz „Zgody na rozpowszechnianie wizerunku w związku z Konkursem w ramach 

kampanii „#SEXEDPL”” znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Formularz „Zgody 

przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku Podopiecznego w związku z 

Konkursem w ramach kampanii „#SEXEDPL”” stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3.8. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że dysponuje zgodami, o 

których mowa w pkt. 3.7. Na żądanie Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przedstawić 

takie zgody Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora terminie, w formie pisemnej 

pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Konkursie lub wykluczenia z Konkursu 

(niezależnie od etapu – również po wyłonieniu zwycięzców). 

3.9. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zgłaszane przez niego fotografie 

spełniają wymagania Regulaminu, nie stanowią przestępstwa lub wyniku przestępstwa oraz 

że ich posiadanie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, prezentowanie lub 

rozpowszechnianie nie stanowi przestępstwa. 

3.10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator 

może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. Organizator ma prawo żądać podania szczegółowych informacji związanych z 

jego udziałem w Konkursie, w szczególności potwierdzenia, że Uczestnik i fotografie 

zgłoszone do Konkursu spełniają warunki wskazane w Regulaminie. Odmowa potwierdzenia 

stanowi podstawę niedopuszczenia do udziału w Konkursie wykluczenia z Konkursu 

(niezależnie od etapu – również po wyłonieniu zwycięzców). 
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4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRODY 

4.1. Ocenę fotografii zgłoszonych do Konkursu przeprowadzi Jury Konkursu w okresie od 

1.09.2018  r. do 10.09.2018 r. Jury Konkursu składać się będzie z następujących osób: 

4.1.1. 1 przedstawiciela Patrona – Anja Rubik 

4.1.2. 1 przedstawiciela Patrona medialnego – przedstawiciel wydawnictwa Visteria,  

4.1.3. 1 przedstawiciela Wystawcy.  

4.2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu Jury wybierze do 10 (dziesięciu) zwycięzców 

Konkursu, których fotografie zgłoszone do Konkursu oceni najwyżej w oparciu o następujące 

kryteria: 

4.2.1. kreatywność i/lub oryginalność w podejściu do tematu wskazanego w punkcie 3.3 

Regulaminu, 

4.2.2. spełnienie minimalnych wymogów technicznych tj. min. rozdzielczość nadsyłanych 

fotografii: 4000 x 3000 pikseli, 300 dpi, format: .tiff lub .jpg, 

4.3. Ocenie Jury Konkursu podlegać będą tylko fotografie zgodne z prawem oraz spełniające 

warunki wskazane w Regulaminie, w szczególności w pkt. 3.5 i 3.7, które zostały zgłoszone 

w terminie i przez Uczestników uprawnionych do wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z pkt 

3.1 Regulaminu. Jury może określić kolejność 3 pierwszych miejsc zwycięzców. 

4.4. Nagrodą dla zwycięzców Konkursu jest nieodpłatna publikacja ich fotografii ze wskazaniem 

autora: 

4.4.1. na dedykowanej wystawie organizowanej przez Organizatora i Wystawcę w 

przestrzeni wystawowej na terenie Warszawy na przełomie września i października 

2018 r. Dokładne miejsce i termin zostaną podane na Stronie Internetowej 

www.vogue.pl. 

4.4.2. na innych niż wyżej wskazana dedykowanych wystawach organizowanych na 

terytorium Polski przez podmioty wybrane do tego celu przez Organizatora – w 

terminach wskazanych przez Organizatora i Patrona – jednak nie później niż do 1 

marca 2019 r., 

4.4.3. na stronie internetowej www.vogue.pl. 

4.5. Jury Konkursu wybierze, według własnego uznania, które i ile spośród fotografii zgłoszonych 

przez zwycięzców Konkursu zostanie opublikowanych w sposób wskazany w pkt. 4.4 

Regulaminu. Jury Konkursu nie ma obowiązku wybrać takiej samej liczby fotografii każdego 

ze zwycięzców Konkursu. Jury Konkursu ma prawo do wyboru różnych fotografii do publikacji 

w każdym ze sposobów określonych w pkt 4.4 Regulaminu. Zwycięzcom Konkursu nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

4.6. Nagroda wskazana w pkt. 4.4 Regulaminu w żadnym wypadku nie podlega wymianie na 

gotówkę ani na żadną inną formę gratyfikacji. 

4.7. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków 

wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, również  

w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników Konkursu lub realizacji Nagrody.  

W takim przypadku Jury Konkursu ma prawo do wyboru kolejnego zwycięzcy Konkursu. 

4.8. Wyniki Konkursu, tj. imiona, nazwiska, pseudonimy zwycięzców Konkursu, zostaną 

opublikowane na Stronie Internetowej do dnia 10.09.2018 r. do godz. 18:00. Zwycięzcom 

Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych. 

4.9. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4.10. Realizacja nagrody będzie możliwa jedynie po zastosowaniu się zwycięzców Konkursu,  

w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania ich o przyznanej nagrodzie, do 

http://www.vogue.pl/
http://www.vogue.pl/
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przekazanych przez Organizatora instrukcji mających na celu umożliwienie realizacji 

nagrody, w tym: 

4.10.1. po zawarciu z Organizatorem nieodpłatnej umowy licencji wyłącznej na korzystanie 

przez Organizatora ze zgłoszonych fotografii w zakresie, na warunkach i na polach 

eksploatacji niezbędnych do realizacji nagrody przez okres 3 lat, 

4.10.2. po podaniu Organizatorowi wszelkich informacji niezbędnych do weryfikacji 

prawidłowości zgłoszenia oraz zgodności z Regulaminem fotografii zgłoszonych do 

Konkursu, w tym weryfikacji tożsamości i wieku Uczestnika i osób utrwalonych na 

zgłoszonych do Konkursu fotografiach; 

4.10.3. po przekazaniu Organizatorowi pisemnych zgód, o których mowa w pkt 3.7 

Regulaminu; 

4.10.4. po podaniu Organizatorowi wszelkich innych informacji niezbędnych realizacji 

nagrody. 

4.11. Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.10 Regulaminu, odmowa zawarcia umowy 

licencji, niepodanie lub podanie niepełnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, a 

także inne naruszenia Regulaminu skutkujące wykluczeniem z Konkursu powodują utratę 

prawa do nagrody. 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od ogłoszenia 

wyników Konkursu w formie skanu pisma z własnoręcznym podpisem przesłanego w formie 

wiadomości e-mail o temacie „#SEXEDPL” na adres: sexedpl@vogue.pl. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: 

5.2.1. wskazanie w tytule wiadomości: „Reklamacja – #SEXEDPL”; 

5.2.2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji; 

5.2.3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; 

5.2.4. podpis reklamującego. 

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursu na podstawie Regulaminu, w terminie  

2 dni roboczych od dnia doręczenia ich Organizatorowi. 

5.4. Uczestnik o treści decyzji Jury wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony  

w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia reklamacji.  

5.5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne. 

5.6. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie 

ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu 

powszechnego. 

6. DANE OSOBOWE 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób znajdujących się na 

fotografiach, zwanych dalej „Danymi Osobowymi”, jest Organizator. Z Organizatorem 

można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: sexedpl@vogue.pl. 

Organizator może udostępnić Dane Osobowe odbiorcom, tj. podmiotom świadczącym na 

jego rzecz usługi związane z realizacją poniższych celów przetwarzania, w szczególności 

usługi związane z produkcją i wydrukiem fotografii zwycięzców Konkursu oraz organizacją 

wystaw fotografii zwycięzców Konkursu, usługi informatyczne, marketingowe i prawne. 

6.2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanym dalej: „RODO”) w następujących celach: 

6.2.1. w celach związanych z oceną nadesłanych zgłoszeń konkursowych i publikacji 

fotografii  

w ramach Konkursu – w odniesieniu do danych osób znajdujących się na fotografiach 

– na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) - nie dłużej niż do wycofania zgody; 

6.2.2. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, realizacji 

nagród, opublikowania wyników na Stronie Internetowej, przeprowadzenia 

postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) - nie dłużej 

niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z Konkursem; 

6.2.3. w celu zawarcia i wykonania umowy licencji, o której mowa w pkt 4.10 Regulaminu - 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia 

roszczeń w związku z umową licencji;  

6.2.4. w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie 

przepisy prawa, w tym opłacenia należności publicznoprawnych – na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności 

publicznoprawnych; 

6.2.5. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. promocji i 

reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń 

Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, 

monitorowania ruchu na Stronie Internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści) - 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) - nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji 

wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu. 

6.3. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia 

oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Organizatorowi Danych 

Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub realizacji 

nagrody – odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie 

lub otrzymanie nagrody. 

6.4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 6.2 Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6.5. Jeśli na fotografiach zgłoszonych do Konkursu oraz na dokumentach zgody, o której mowa 

w pkt 3.7 i 3.8. Regulaminu znajdą się dane osobowe, w tym wizerunek osób innych niż 

Uczestnik, Uczestnik pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Konkursie, zobowiązany 

jest do uprzedniego uzyskania i, na żądanie Organizatora, przedstawienia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych tych osób – zgoda taka jest częścią znajdującego się w 

Załączniku nr 2 do Regulaminu formularza „Zgody na rozpowszechnianie wizerunku w 

związku z Konkursem „#SEXEDPL”” oraz znajdującego się w Załączniku nr 3 formularza 

„Zgody przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku Podopiecznego w 

związku z Konkursem „#SEXEDPL””.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

7.2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem 

opublikowania zmian na stronie www.vogue.pl  

7.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest 

prawo polskie.  

7.4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim 
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Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu 

i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: 

www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik ma 

również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod 

adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

7.5. Regulamin obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2018 r. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

