
REGULAMIN KONKURSU “SUMMER TATTOO AWARDS”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest INKSEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Ludowej 2, 00-780 Warszawa, woj.
mazowieckie, Polska

2. Konkurs “SUMMER TATTOO AWARDS” będzie przeprowadzany przez cały okres od 1
lipca do 31 sierpnia 2021. (Organizator zastrzega sobie prawo zmian w długości trwania
konkursu i/lub niezorganizowania konkursu bez podania powodu).

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega
regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu “SUMMER TATTOO AWARDS” może być każda osoba fizyczna,
spełniająca następujące kryteria:

- zapoznanie się z REGULAMINEM “SUMMER TATTOO AWARDS” oraz
REGULAMINEM SERWISU INKsearch.co

- posiadanie KONTA UŻYTKOWNIKA lub KONTA ARTYSTY w serwisie INKsearch.co
- szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi oraz
przetwarzania danych osobowych, znajdują się w REGULAMINIE SERWISU

- Opublikowanie zdjęcia wykonanego (w przypadku KONTA ARTYSTY) i/lub
posiadanego (w przypadku KONTA UŻYTKOWNIKA) wakacyjnego tatuażu na
platformie INKsearch.co wraz z krótkim opisem: gdzie i kiedy powstał tatuaż, kto jest
jego autorem oraz w jakim miejscu na ciele znajduje się wzór.

- W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba posiadająca aktywne KONTO
UŻYTKOWNIKA lub aktywne KONTO ARTYSTY na platformie INKsearch.co

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących
z Organizatorem w ramach niniejszego konkursu. W Konkursie nie mogą również brać
udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu są nagrody od partnerów akcji “Tattoo Summer Time”, wręczane
laureatom w cotygodniowym plebiscycie.
2. Zwycięskie zdjęcie wakacyjnego tatuażu zostanie wyłonione przez jury, składające się z:

● wybranego partnera konkursu “Tattoo Summer Time”
● pracowników platformy INKsearch.co.
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3. Tatuaże, zgłaszane do Konkursu “SUMMER TATTOO AWARDS” mogą (ale nie muszą)
nawiązywać do tematyki wakacyjnej.
4. Tatuaże, biorące udział w Konkursie mogą (ale nie muszą) być wykonane przez
tatuażystów, do których uczestnik trafił za pośrednictwem serwisu Organizatora i/lub którzy
posiadają aktywne KONTO ARTYSTY na platformie INKsearch.co
5. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy w ciągu danego
tygodnia, przesyłając dowolną ilość poprawnie opisanych zdjęć dowolnych wzorów -
wykonanych i/lub posiadanych wakacyjnych tatuaży.
6. Każdy uczestnik może posiadać jedno konto na platformie Organizatora.
7. Nagrody w Konkursie “TATTOO SUMMER AWARDS” są ogłaszane przez Organizatora w
trakcie trwania cotygodniowego plebiscytu. (Organizator zastrzega sobie prawo do
ogłoszenia ilości i/lub rodzaju nagród na początku każdego tygodnia.) Nagrody
gwarantowane przez Organizatora to:

● 50 PLN zniżki na rezerwację sesji tatuażu przez platformę Organizatora za wysłanie
poprawnie opisanego zdjęcia w konkursie "SUMMER TATTOO AWARDS",

● 500 PLN voucher na rezerwację sesji tatuażu przez platformę Organizatora za
wygraną w cotygodniowym plebiscycie  "SUMMER TATTOO AWARDS",

● 5000 PLN voucher na rezerwację sesji tatuażu przez platformę Organizatora dla
laureata konkursu "SUMMER TATTOO AWARDS", wybranego spośród
cotygodniowych zwycięzców na zakończenie trwania akcji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród z opóźnieniem, wynikającym z
przyczyn logistycznych
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu “SUMMER TATTOO AWARDS”,
postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
11. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w przeciągu 3
(trzech) dni od zakończenia cotygodniowego plebiscytu. Powiadomienie zostanie przesłane
na adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie INKsearch.co.
12. Autor zwycięskiego tatuażu nieposiadający aktywnego KONTA ARTYSTY na serwisie
INKsearch.co, zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia
cotygodniowego plebiscytu za pośrednictwem danych kontaktowych, wskazanych przez
zgłaszającego podczas opisywania konkursowego tatuażu.
11. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomieni Zdobywcy powinni
odpowiedzieć:

● pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

● w przypadku kontaktu drogą inną niż poczta elektroniczna - właściwym kanałem
komunikacyjnym w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia przez
Organizatora, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

12. Za przekazanie nagród gwarantowanych zwycięzcom odpowiedzialna będzie: platforma
INKsearch.co i/lub partnerzy Konkursu.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz



uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
uczestników Plebiscytu w REGULAMINIE SERWISU, stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez każdego uczestnika Konkursu
“SUMMER TATTOO AWARDS” prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji, tj.:
imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu
umówienia terminu, sposobu i/lub miejsca przekazania nagrody), a także podania nickname
lub imienia i nazwiska tatuażysty, odpowiedzialnego za wykonanie jego tatuażu
3. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały wszystkie powyższe
informacje. Pozostałe zgłoszenia, niespełniające warunków regulaminu, nie będą brane pod
uwagę.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem “TATTOO SUMMER AWARDS” mogą być kierowane
do Organizatora na adres e-mail: contact@inksearch.co.
2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz
adres dla doręczeń) a także zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pocztą
elektroniczną i/lub pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym siedzibie
Organizatora sądzie powszechnym.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie “SUMMER TATTOO
AWARDS”. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie.
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