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KONKURS STYLISTÓW MOROCCANOIL EUROVISION 

REGULAMIN 

1. NINIEJSZY REGULAMIN 
 

Niniejszy regulamin (zwany dalej naszym "Regulaminem") ma zastosowanie względem "Konkursu Stylistów 
Moroccanoil Eurovision", który określamy dalej jako "Konkurs". 

 
Przystępując do Konkursu wyrażają Państwo zgodę na wiążący charakter postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
2. PROMOTOR KONKURSU 

 
Promotorem Konkursu jest spółka Moroccanoil Canada Inc.  5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (którą określamy dalej jako 
"Promotora" lub "nami"). Promotor ponosi odpowiedzialność prawną za przeprowadzenie Konkursu. W przypadku 
jakichkolwiek kwestii lub problemów dotyczących Konkursu, prosimy o kontakt z Promotorem.  

 
3. KONKURS 

 
Łącznie każdy spośród sześciu (6) zwycięzców otrzyma jedną (1) nagrodę (którą nazywamy dalej " Nagrodą"). Podział 
nagrody przedstawia się następująco: 

 
• MOŻLIWOŚĆ PRACY NA ZAPLECZU ESC 
• PODRÓŻ DO WŁOCH OBEJMUJĄCĄ SZEŚĆ (6) NOCLEGÓW, SIEDEM (7), DNI Z POKRYCIEM WSZYSTKICH KOSZTÓW, 

W TERMINIE OD 9 MAJA 2022 ROKU DO 15 MAJA 2022 ROKU (OBEJMUJĄCE LOTY W KLASIE EKONOMICZNEJ, 
ZAKWATEROWANIE W HOTELU KLASY PRZYNAJMNIEJ CZTERECH GWIAZDEK (4*) ORAZ TRANSPORT W TRYBIE VIP 
Z LOTNISKA)  

• BILETY VIP NA PÓŁFINAŁ I FINAŁ 
• ZESTAW STYLISTY SKŁADAJĄCY SIĘ Z OSIEMNASTU (18) NARZĘDZI I PRODUKTÓW  
• OPROWADZENIE PO ZAPLECZU  
• OKAZJA DO UDZIAŁU W PANELU PR MOROCCANOIL   
• OBSŁUGA MEDIALNA MOROCCANOIL: 

• Wzmianka w formie czterech (4) postów/ historii na różnych kanałach mediów społecznościowych 
Moroccanoil 

• Wzmianka w ramach "Konkursu Piosenki Eurowizji" Moroccanoil na Mikrostronie na portalu 
www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style (“Microstrona”) oraz publikacja historii 
zwycięzców po ich wyborze 

• UDZIAŁ W IMPREZIE MOROCCANOIL 
 

W Konkursie biorą udział następujące kraje: 

Australia 
Austria 
Azerbejdżan 
Belgia 
Bułgaria 
Kanada 
Cypr 
Republika Czeska 
Dania 
Finlandia 
Francja 
Gruzja 
Niemcy, Litwa, Estonia, Łotwa 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style


Regulamin Konkursu Stylistów Eurowizji Moroccanoil   

Grecja 
Islandia 
Izrael 
Irlandia 
Włochy 
Malta 
Niderlandy 
Norwegia 
Polska 
Rumunia 
Rosja 
Serbia, Chorwacja, Słowenia 
Hiszpania, Portugalia 
Szwecja 
Szwajcaria 
Wielka Brytania 
Ukraina 
Stany Zjednoczone 

 
(każdy kraj lub grupę krajów będziemy nazywać "Krajem uczestniczącym" i łącznie “Krajami uczestniczącymi”).  
 

4. ZASADY KWALIFIKOWANIA 
 
Uczestnicy Konkursu muszą być:  
 

• pełnoletni, co w większości "Krajów uczestniczących" oznacza, że będą mieć 18 lat, chociaż będą od 
tego wyjątki takie  jak Finlandia i Norwegia, w przypadku których uczestnicy muszą mieć przynajmniej 
20 lat; oraz 

 
• legalnymi rezydentami jednego z "Krajów uczestniczących". 

 
Z możliwości przystąpienia do Konkursu wyłączone są następujące osoby: 
 

• pracownicy Promotora lub dowolnej ze spółek grupy Promotora; 
 

• dowolna osoba profesjonalnie związana z Konkursem lub jego administracją; oraz 
 

• członkowie najbliższej rodziny lub gospodarstwa domowego powyższych grup osób. 
 

Przystępując do Konkursu potwierdzają Państwo, że spełniają wyżej wymienione wymogi kwalifikacyjne. Promotor, 
wyłącznie według własnego uznania, stwierdzi, że dowolny wymóg kwalifikacyjny został spełniony lub nie przez uczestników, 
a także może wymagać od uczestników dowodów lub potwierdzenia przed przyznaniem Nagród. Uczestnicy również 
potwierdzają, że dowolna osoba pojawiająca się na filmie Wideo będzie pełnoletnia, co w większości "Krajów 
uczestniczących" oznacza, że będą mieć 18 lat, chociaż będą od tego wyjątki takie jak Finlandia i Norwegia, w przypadku 
których uczestnicy muszą mieć przynajmniej 20 lat. 
 

5. OKRES ZGŁASZANIA (ENTRY WINDOW) 
 

Konkurs będzie otwarty na zgłoszenia uczestników od 00:00:01 CET 1 stycznia  2022 roku do 23:59:59 CET 2 marca  
2022 roku (co będzie określane jako "Okres zgłaszania (Entry Window)"). 
 
Wszelkie zgłoszenia dokonywane przed terminem "Okresu zgłaszania (Entry Window)" lub po tym terminie będą podlegać 
automatycznej dyskwalifikacji.  
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6. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ 

W celu zgłoszenia się do Konkursu należy utworzyć film wideo o długości 1-3 minut przedstawiający spersonalizowaną, 
współczesną wersją dawnego artysty lub minionego okresu "Konkursu Piosenki Eurowizji" prezentujący Państwa 
doświadczenie, umiejętności, osobowość oraz kreatywność z uwzględnieniem gotowego, wykończonego wyglądu z 
wykorzystaniem produktów Moroccanoil, wyjaśniając swoją inspirację i informując nas dlaczego chcą Państwo wejść do 
zespołu zaplecza Moroccanoil ESC (film ten będziemy określać jako "Wideo"). Prosimy o pokazanie nam wyników poprzez 
wgranie Państwa Wideo i wypełnienie formularza zgłoszenia na Mikrostronie pod adresem  
https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2/.  
 
Wideo musi spełniać następujące wymogi: 
 

• musi być efektem pracy własnej, wyrażonej własnymi słowami i może uwzględniać doświadczenia 
osobiste oraz przemyślane obserwacje; 

 
• musi odnosić się do tematu tworzenia współczesnej wersji byłego artysty lub minionego okresu "Konkursu 

Piosenki Eurowizji" prezentującej Państwa osobowość, umiejętności oraz doświadczenie; 
 

• musi być nakręcone w naturalnym oświetleniu; oraz 
 

• nie można w nim wykorzystywać żadnych filtrów. 
 
Na Mikrostronie można zamieścić tylko jedno Wideo. Jeśli Państwa Wideo będzie zgłoszeniem zwycięskim, Promotor 
może zwrócić się o przedstawienie dowodu, że są Państwo właścicielem Wideo. 
 
Państwa Wideo musi być przesłane zgodnie z wymogami dotyczącymi formatu oraz innymi, określonymi na 
Mikrostronie.  
 
Można TYLKO RAZ dokonać zgłoszenia. 
 
Promotor może odrzucić dowolne zgłoszenia: 
 

• które zostały skopiowane lub do których nie posiadają Państwo praw albo które zostały wcześniej zgłoszone w 
dowolnym innym konkursie, loterii lub promocji; 

 
• które składają się z fotografii stockową lub stockowego materiału wideo, bądź je zawierają; 

 
• które zawierają lub wyraźnie eksponują zewnętrzne marki lub znaki towarowe (inne niż Promotora); 

 
• co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają dowolne prawa osób trzecich, z uwzględnieniem 

praw autorskich; 
 

• które zawierają materiał o wymowie (lub promują czynności, o wymowie) jednoznacznie seksualnej, materiał 
obsceniczny, pornograficzny, przemocowy, przedstawiający samookaleczanie lub okaleczanie zwierząt, 
dyskryminujący (z uwagi na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie, niepełnosprawność fizyczną, orientację seksualną 
lub wiek), nielegalny, obraźliwy, zawierający groźby, profanujący lub nękający albo zawierający treści 
nieodpowiednie w innej formie (według uznania Promotora); 

 
• które są niekompletne, niezrozumiałe, uszkodzone lub w inny sposób wybrakowane; albo 

 
• których dokonano przy użyciu zautomatyzowanego oprogramowania zgłaszającego lub dowolnymi innymi 

środkami mechanicznymi lub elektronicznymi, które pozwalają na wielokrotne, zautomatyzowane 
zgłoszenia do konkursów. 

 
Promotor nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne spóźnione, utracone lub źle skierowane zgłoszenia, z 
uwzględnieniem tych, które nie zostały otrzymane w "Oknie zgłaszania (Entry Window)" z uwagi na zakłócenia 
techniczne, zablokowanie sieci lub z dowolnego innego powodu. 

http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
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7. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 

Zwycięzcy zostaną wybrani w dniu 10 marca  2022 roku lub w okolicy tego terminu, spośród wszystkich zakwalifikowanych 
zgłoszeń otrzymanych w trakcie "Okresu zgłaszania (Entry Window)" przez panel wykwalifikowanych i niezależnych sędziów 
wyłonionych przez Promotora z grupy ekspertów,  wśród których zasiadają: Kevin Hughes (dyrektor artystyczny 
Moroccanoil), Robert Ham, Antonio Corral Calero (dyrektor kreatywny Moroccanoil), Shannon Williams, Alan Cane, Kumi 
Ito, Franck Perez, Angelo Fraccica, Kasia (Behind the Chair), Ioanna (zwyciężczyni roku poprzedniego) oraz dyrektor 
techniczny Moroccanoil w oparciu o następujące kryteria:  
 

• oryginalność i kreatywny charakter Wideo (30%); 
 

• treść przesłania Wideo (40%); i 
 

• wrażenie ogólne/wykonanie techniczne/ jakość pracy (30%). 
 

Pełny wykaz imion i nazwisk sędziów będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem  
https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2/ od końca "Okresu zgłaszania (Entry Window)" przez 
okres 30 dni. 

 
Sędziowie wyłonią sześciu (6) najlepszych zawodników w oparciu o kryteria konkursowe zdobycia Nagrody.  
 
Zawodnicy będą wyselekcjonowani w sposób następujący: dwóch (2) zawodników ze Stanów Zjednoczonych, jeden (1) 
zawodnik z Kanady oraz trzech (3) zawodników zostanie wyselekcjonowanych z pozostałych "Krajów uczestniczących". 

 
Opublikujemy listę zwycięzców, ich "Kraj uczestniczący" oraz zwycięskie Wideo po dokonaniu selekcji oraz skontaktowaniu się 
ze zwycięzcami, aby wskazać przyznanie Nagród. W przypadku jakiegokolwiek sprzeciwu wobec publikacji lub udostępnienia 
jakiejkolwiek części lub całości swojego imienia i nazwiska (w formie, w jakiej pojawia się na Państwa Wideo), "Kraju 
uczestniczącego" oraz zwycięskiego Wideo, prosimy o kontakt z Promotorem. W takim przypadku Promotor może być 
zobligowany do podania, na żądanie, informacji oraz zwycięskiego zgłoszenia do regulatora w zakresie reklamy (lub 
podobnego kompetentnego organu) w stosownym "Kraju uczestniczącym". 

 
Decyzje sędziów będą miały charakter ostateczny i wiążący jeśli chodzi o wybór zwycięzców i w tej kwestii nie będzie 
prowadzona żadna korespondencja ani rozmowy. 

 
8. NAGRODY 

 
Nagrody opisano w części początkowej niniejszego Regulaminu. 

 
Wszystkie nagrody są uzależnione od ich dostępności, są nieprzenaszalne i niewymienialne - nie będą oferowane 
ekwiwalenty gotówkowe. Z uwagi na fakt, że Nagrody polegają na uczestnictwie w trakcie "Konkursu Piosenki Eurowizji 
2022", zgodnie z tym, co podano powyżej, muszą zostać podjęte w dniach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeśli 
zwycięzca nie podejmie jakiegoś elementu Nagrody w czasie określonym przez Promotora, wówczas ten element Nagrody 
ulegnie przepadkowi i zwycięzca nie otrzyma go - nie będą przyznawane nagrody gotówkowe zamiast Nagrody albo 
jakiejkolwiek jej części. 

 
Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, że Promotor nie odpowiada za odwołanie, zmianę ani zmianę terminu jakiejkolwiek 
części "Konkursu Piosenki Eurowizji 2022" z jakiegokolwiek powodu. Jeśli zmiana lub zmiana terminu oznacza, że zwycięzca 
nie może wziąć udziału, fakt ten nie będzie obligować Promotora do zapewnienia jakiejkolwiek gotówki lub kuponów 
alternatywnych. Uzyskanie zwolnienia z pracy i/lub nauki lub czynności powiązanych w celu odebrania Nagrody będzie 
wyłącznym i bezwzględnym obowiązkiem zwycięzcy. 

 
Nagrody nie obejmują ubezpieczenia turystycznego / w trakcie dojazdu, kosztu dojazdu na lotniska i z lotnik innych niż lotnisko, 
stacje lub miejsca we Włoszech, wydatkowania pieniędzy ponad to, co określono w opisie nagród, wyżywienia i napojów, 
podatku lub wydatków osobistych. Nocleg zapewnia się w trybie "tylko pokój". Za wszelkie inne koszty poniesione oprócz tych, 
które wyszczególniono powyżej i które wiążą się z realizacją Nagród odpowiadają zwycięzcy. 

http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
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Zwycięzcy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie swojej dostępności na czas podróży oraz za posiadanie ważnych 
paszportów, wszelkich niezbędnych wiz oraz dokumentów podróży w ramach podróży w podanych terminach. 

 
Za wszelkie podatki należne w wyniku przyznania lub otrzymania Nagrody odpowiada zwycięzca. Zwycięzcy powinni 
zwrócić się o niezależne porady finansowe przed przyjęciem Nagrody, jeśli stanowi ona źródło obaw. 

 
Promotor może zastąpić Nagrody nagrodami, które uzna za nagrody o szeroko pojętej wartości równoważnej. 

 
9. ODBIÓR NAGRÓD 

 
Zwycięzcy zostaną poinformowani z wykorzystaniem informacji podanych w formularzu na Mikrostronie w dniu 10 
marca 2022 roku lub w okolicy tego terminu. 

 
W celu odbioru Nagrody zwycięzcy muszą przestrzegać instrukcji odbioru nagrody oraz podpisać i zwrócić "Formularz 
ogólny konkursu i udzielenia zgody (General Contest and Release Form)", który zostanie przekazany zwycięzcom 
najszybciej, jak Promotor będzie zasadnie mógł to uczynić. 

 
Jeśli zwycięzca: 

 
• nie odpowie lub nie będzie przestrzegał instrukcji odbioru Nagrody w ciągu pięciu dni po powiadomieniu 

zwycięzcy przez Promotora; i/lub  
 

• nie zwróci "Formularza ogólnego konkursu i udzielenia zgody (General Contest and Release Form)" w ciągu 
pięciu dni po przekazaniu go zwycięzcy przez Promotora, 

 
nagroda przyznana zwycięzcy automatycznie ulegnie przepadkowi. 

 
Zwycięzca również automatycznie utraci Nagrodę (ulegnie ona przepadkowi), jeśli: 

 
• jakiekolwiek powiadomienie o Nagrodzie zostanie zwrócone jako niemożliwe do doręczenia; 

 
• zwycięzca odrzuci swoją Nagrodę; lub 

 
• zwycięzca nie będzie przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
Jeśli zwycięzca doprowadzi do przepadku swojej Nagrody, może dojść do wyłonienia alternatywnego 
zwycięzcy z grona pozostałych zakwalifikowanych zgłoszeń i nie zostanie przyznana żadna rekompensata z 
tytułu przepadku. 

 
10. PRAWA I TREŚĆ 

 
Poprzez przystąpienie do Konkursu: 

 
• udzielają Państwo Promotorowi zgody (która ma charakter niewyłączny, obowiązuje na całym świecie, jest 

nieodwołalna i udzielona na pełen okres obowiązywania dowolnych praw własności intelektualnej do Państwa 
Wideo) na użytkowanie, odtwarzanie, publikowanie, przesyłanie, kopiowanie, edytowanie, wprowadzanie zmian, 
przechowywanie, zmianę formatu oraz udzielanie podlicencji na Wideo, w trybie komercyjnym lub niekomercyjnym, 
z uwzględnienie prawa do publikacji Wideo na  stronie internetowej Konkursu pod adresem 
www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style oraz na wszelkich innych mediach do celów reklamy i 
rozpowszechniania, bez dodatkowej weryfikacji ani wynagrodzenia, oraz  

 
• zobowiązują się do uchylenia i niedochodzenia żadnych autorskich praw osobistych w odniesieniu do 

swojego Wideo oraz pozostałej części swojego zgłoszenia. 
 

Składają Państwo zapewnienie, że: 
 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style


Regulamin Konkursu Stylistów Eurowizji Moroccanoil   

• Państwa Wideo jest pracą oryginalną i nie zostało skopiowane bez zgody, nie ma charakteru zniesławiającego, 
nieuczciwego, stanowiącego nękanie lub kierowanie gróźb ani nie narusza praw osób trzecich; 

 
• nie obowiązują żadne kolidujące ze sobą umowy, które ograniczałyby możliwość korzystania z Państwa Wideo; 

• na Wideo występują albo Państwo, albo uzyskali Państwo uprzednią zgodę osoby występującej na Wideo, 
pozwalającą na jego przesłanie w ramach Państwa zgłoszenia, a Państwo i/lub osoba występująca na Wideo 
zobowiązują się do podpisania formularza zgody o takiej treści; oraz 

 
• przedstawią Państwo dowód wszelkich wymaganych zgód na wniosek Promotora pod rygorem dyskwalifikacji 

zgłoszenia do Konkursu. 
 

Jeśli dowolne z ww. zapewnień okaże się nieprawdziwe, zrekompensują Państwo Promotorowi wszelkie straty lub 
szkody odniesione w wyniku tego przez Promotora. 

 
Wszelkie prawa do nazwy i tytułu Konkursu oraz prawa do formatu na potrzeby Konkursu stanowią wyłączną własność 
Promotora. 

 
11. DANE OSOBOWE 

 
Promotor będzie przetwarzał Państwa dane osobowe jedynie w zakresie określonym w regulaminie ochrony prywatności. 

 
12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PROMOTORA 

 
W zakresie dozwolonym dla Promotora w kontekście prawnym, Promotor, jego przedstawiciele lub 
dystrybutorzy, w żadnych okolicznościach, nie będą ponosić odpowiedzialności za: 

 
• rekompensatę na rzecz Państwa; ani nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za stratę, szkodę, uszczerbek na 

zdrowiu lub śmierć w związku z Państwa przystąpieniem lub brakiem możliwości przystąpienia do Konkursu; ani 
 

• rekompensatę na rzecz zwycięzcy; ani nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za stratę, szkodę, uszczerbek na zdrowiu 
lub śmierć, które nastąpiły w związku z przyjęciem Nagrody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane 
zaniedbaniem po stronie Promotora, jego przedstawicieli albo dystrybutorów albo ich pracowników. 

 
Nie ma to wpływu na Państwa prawa wynikające z ustaw. 

 
13. MANIPULACJA I INNE KWESTIE 

 
Jeśli, z dowolnego powodu, Konkurs nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem w wyniku jakichkolwiek awarii 
technicznych, nieuprawnionej interwencji, wirusa komputerowego, awarii sieci mobilnej, manipulacji, podejrzenia 
manipulacji, oszukiwania, podejrzenia oszukiwania, oszustwa lub dowolnych przyczyn znajdujących się poza kontrolą 
Promotora, które zakłócą lub wpłyną na administrację, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, uczciwość lub odpowiednie 
prowadzenie Konkursu, Promotor może odwołać lub zmodyfikować Konkurs i/lub zdyskwalifikować dowolną osobę, która 
powoduje problem. Ponadto, jeśli z dowolnego powodu, Konkurs nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem w 
wyniku dowolnych aktów, na które strony nie mają w racjonalny sposób wpływu, z uwzględnieniem, między innymi: strajków, 
bojkotów, wojny, działania siły wyższej, zamieszek, dolegliwości, choroby, pandemii, kwarantanny, działania rządu lub innego 
organu publicznego, (z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez rząd w zakresie zgromadzeń lub podróży, a związanych 
z wirusem COVID-19), terroryzmem, opóźnieniami przewoźników komercyjnych, ograniczeniami organu publicznego 
(indywidualnie i łącznie "Zdarzenie Siły Wyższej") lub jeśli wystąpienie Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwia wręczenie Nagród, 
Promotor może odwołać lub zmodyfikować Konkurs w zależności od potrzeb. 

 
14. PRAWA 

 
Niniejszy Regulamin winien być interpretowany zgodnie z przepisami Anglii i Walii i podlega tymże przepisom, a 
wyłączną jurysdykcję winny sprawować sądy Anglii i Walii. 

 
Regulamin zamieszczony na stronie internetowej Konkursu stanowi oficjalny Regulamin Konkursu i zastępuje wszelkie 
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