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KONKURS DLA STYLISTÓW MOROCCANOIL W RAMACH EUROWIZJI 2022 

REGULAMIN 

1. NINIEJSZY REGULAMIN

Niniejszy regulamin (zwany dalej naszym „Regulaminem”) ma zastosowanie względem „Konkursu dla Stylistów 
Moroccanoil w ramach Eeurowizji 2022”, który określamy dalej jako „Konkurs”. 

Przystępując do Konkursu, wyrażasz zgodę na wiążący charakter postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Moroccanoil Canada Inc. z siedzibą 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 ( „Organizator” lub 
„My”). Organizator jest prawnie odpowiedzialny za prowadzenie Konkursu. W przypadku jakichkolwiek spraw lub 
problemów związanych z Konkursem, prosimy o kontakt z Organizatorem.  

3. KONKURS

Łącznie trzech (3) zwycięzców otrzyma po jednej (1) nagrodzie (która będzie określana jako " Nagroda"). Podział nagród 
przedstawia się następująco: 

• SZANSA NA PRACĘ ZA KULISAMI KONKURSU PIOSENKI EUROWIZJI
• PODRÓŻ DO WIELKIEJ BRYTANII OBEJMUJĄCA OSIEM (8) NOCLEGÓW, DZIEWIĘĆ (9) DNI Z POKRYCIEM CAŁOŚCI 

KOSZTÓW, OD 6 MAJA 2023 DO 14 MAJA 2023 (W TYM PRZELOTY W KLASIE EKONOMICZNEJ, ZAKWATEROWANIE 
W HOTELU CONAJMNIEJ CZTEROGWIAZDKOWYM (4*) ORAZ TRANSPORT VIP Z LOTNISKA)

• BILETY VIP NA PÓŁFINAŁ I FINAŁ KONKURSU
• ZESTAW STYLISTY SKŁADAJĄCY SIĘ Z OSIEMNASTU (18) NARZĘDZI I PRODUKTÓW MOROCCANOIL
• ZWIEDZANIE ZA KULISAMI KONKURSU
• WSPARCIE MEDIALNE MOROCCANOIL:

• Promocja zwycięzcy w czterech (4) postach/relacjach na różnych kanałach mediów społecznościowych 
Moroccanoil

• Promocja zwycięzcy na mikrostronie Moroccanoil's Eurovision Song Contest pod adresem
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ („Mikrostrona”)

• UDZIAŁ W IMPREZIE MOROCCANOIL

W Konkursie biorą udział następujące kraje: 

Australia 
Austria 
Azerbejdżan 
Belgia 
Bułgaria 
Kanada 
Cypr 
Republika Czeska 
Dania 
Finlandia 
Francja 
Gruzja 
Niemcy 
Grecja 
Islandia 
Izrael 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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Irlandia 
Włochy 
Litwa, Estonia, Łotwa 
Malta 
Niderlandy 
Norwegia 
Polska 
Rumunia 
Rosja 
Serbia, Chorwacja, Słowenia 
Hiszpania, Portugalia 
Szwecja 
Szwajcaria 
Wielka Brytania 
Ukraina 
Stany Zjednoczone 

(będziemy odnosić się do każdego kraju lub grupy krajów jako „Kraj uczestniczący” i zbiorczo jako „ Kraje 
uczestniczące”).  

4. ZASADY KWALIFIKACJI

Uczestnicy Konkursu muszą:  

• być pełnoletni, w większości Krajów uczestniczących wiek ten będzie wynosił 18 lat, chociaż będą
wyjątki, takie jak w Finlandia i Norwegia, gdzie uczestnicy muszą mieć ukończone 20 lat;

• być legalnymi rezydentami jednego z Krajów uczestniczących.

Z możliwości przystąpienia do Konkursu wyłączone są następujące osoby: 

• pracownicy Organizatora lub którejkolwiek ze spółek grupy Organizator;

• jakiekolwiek osoby profesjonalnie związane z Konkursem lub jego administracją; oraz

• członkowie najbliższej rodziny lub domownicy osób z powyższych grup.

Przystępując do Konkursu potwierdzasz, że spełniasz powyższe wymagania kwalifikacyjne. Wyłączną decyzję o spełnieniu 
lub niespełnieniu jakiegokolwiek wymogu kwalifikowalności podejmuje Organizator, a przed przyznaniem Nagród możemy 
zażądać od uczestników dowodów lub potwierdzenia na spełnienie powyższych wymogów Uczestnicy potwierdzają również, 
że każda osoba występująca w filmie wideo będzie pełnoletnia, co w większości krajów oznacza ukończenie 18 lat, choć 
istnieją wyjątki od tej zasady, np. w Finlandii i Norwegii, gdzie taka osoba musi mieć ukończone 20 lat.  

5. OKRES ZGŁASZANIA

Do Konkursu będzie można zgłaszać się od godziny 00:00:01 czasu środkowoeuropejskiego 2 stycznia 2023 do godziny 
23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego 2 marca 2023 (będzie to określane jako "Okres zgłaszania"). 

Wszelkie zgłoszenia dokonywane przed „Okresem zgłaszania” lub po jego zakończeniu będą podlegać automatycznej 
dyskwalifikacji.  

6. SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć i przesłać pełnometrażowy film wideo (1-3 minuty) pokazujący ulubiony
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trend dotyczący fryzury, który masz nadzieję zobaczyć na Eurowizji. W filmie należy  zaprezentować  swoje doświadczenie, 
umiejętności, osobowość i kreatywność przedstawiając gotową, dopracowaną stylizację z użyciem produktów 
Moroccanoil, wyjaśniający Twoją inspirację i mówiący nam, dlaczego chcesz być częścią zespołu zakulisowego Moroccanoil 
ESC (będziemy go określać jako „Wideo”). Ten trend może obejmować stylizację lub transformację kolorystyczną. Przy 
zgłaszaniu transformacji kolorystycznej należy pamiętać o wyraźnym dołączeniu porównania przed i po. Pokaż nam, co 
potrafisz, przesyłając swoje Wideo i wypełniając formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na Mikrostronie pod adresem 
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/.  

Wideo musi spełniać następujące wymogi: 

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

• musi być nakręcone w naturalnym oświetleniu; oraz

• nie można w nim wykorzystywać żadnych filtrów.

Na Mikrostronie można zamieścić tylko jedno Wideo zgłoszeniowe. Jeśli Wideo zostanie wybrane, Organizator może 
poprosić o dowód, że jesteś właścicielem filmu. 

Twoje Wideo musi być przesłane zgodnie formatem oraz innymi wymogami, określonymi na Mikrostronie. 

Zgłoszenie można przesłać TYLKO RAZ. 

Organizator może odrzucić dowolne zgłoszenia, które: 

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

• zawierają komercyjne („stockowe”) zdjęcia, wideo lub ich elementy;

• zawierają lub wyraźnie eksponują marki lub znaki towarowe stron trzecich (inne niż Organizatora);

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

• zawierają materiały, które są (lub promują działania,) seksualne, obsceniczne, pornograficzne, pełne przemocy, 
okaleczające siebie lub zwierzęta, dyskryminujące (ze względu na rasę, płeć, religię, pochodzenie,
niepełnosprawność fizyczną, orientację seksualną lub wiek), nielegalne, obraźliwe, zawierające groźby,
bluźnierstwa, zniesławiające lub nękające, lub w inny sposób zawierają nieodpowiednie treści (określone przez
Organizatora); 

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

• których dokonano przy użyciu zautomatyzowanego oprogramowania zgłaszającego lub za pomocą innych
środków mechanicznych lub elektronicznych, które pozwalają na wielokrotne, zautomatyzowane zgłoszenia
do konkursów.

Organizator może, według własnego uznania, zaprosić finalistów na rozmowę kwalifikacyjną online. Przy wyborze 
zwycięzcy występ Uczestników podczas rozmowy kwalifikacyjnej może być brany pod uwagę. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne spóźnione, utracone lub źle skierowane zgłoszenia, z uwzględnieniem 
tych, które nie zostały otrzymane w „Okresie zgłoszeniowym” z uwagi na zakłócenia techniczne, zablokowanie sieci lub z 
dowolnego innego powodu. 

7. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/


Zwycięzcy zostaną wybrani pomiędzy 3 marca 2023 r. a 30 marca 2023 r. spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń 
otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym przez  zespół sędziowski powołany według wyłącznego uznania firmy Moroccanoil, 
w oparciu o następujące kryteria:  

• ogólny wygląd / technika wykonania / jakość końcowa stylizacji włosów; oraz

• prezentacja werbalna zawodników i ich zaangażowanie.

Zgodnie z powyższym, wyniki Uczestników* w rozmowie kwalifikacyjnej online mogą być brane pod uwagę przy 
wyborze zwycięzcy. 

Pełny wykaz imion i nazwisk sędziów będzie dostępny przez 30 dni na stronie internetowej Konkursu pod 
adresem https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ po zakończeniu Okresu zgłaszania. 

Sędziowie wybiorą trzech (3) najlepszych uczestników na podstawie kryteriów konkursowych, którzy wygrają Nagrodę. 

Po wyłonieniu zwycięzców i skontaktowaniu się z nimi opublikujemy listę zwycięzców, ich Kraj uczestniczący oraz zwycięskie 
Wideo, aby wskazać, że Nagrody zostały przyznane. Jeśli nie zgadzasz się na publikację lub udostępnienie w całości lub części 
swojego imienia i nazwiska (widniejącego w Twoim Wideo), Kraju uczestniczącego oraz zwycięskiego filmu, skontaktuj się z 
Organizatorem. W takich okolicznościach Organizator może być zobowiązany do przekazania informacji i zwycięskiej pracy 
konkursowej na żądanie organu nadzorującego rynek reklamy (lub podobnego właściwego organu) w danym 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 dostępności, są niezbywalne i niewymienialne — nie będą oferowane żadne alternatywy 
pieniężne. Ponieważ Nagrody polegają na uczestnictwie w Konkursie Piosenki Eurowizji 2023, zgodnie z powyższym, muszą 
być odebrane w terminach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeśli zwycięzca nie odbierze jakiegokolwiek elementu 
Nagrody w czasie określonym przez Organizatora, wówczas ten element Nagrody przepadnie — w miejsce tej Nagrody lub 
jej części nie zostanie przyznana gotówka.  

Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli jakakolwiek część Konkursu 
Piosenki Eurowizji 2023 zostanie odwołana, zmieniona lub przełożona z jakiegokolwiek powodu. Jeśli zmiana lub 
przesunięcie terminu oznacza, że zwycięzca nie może uczestniczyć w imprezie, Organizator nie jest zobowiązany do 
zapewnienia jakiejkolwiek gotówki lub alternatywnych biletów. Uzyskanie czasu wolnego od pracy i/lub nauki lub 
powiązanych działań w celu odebrania Nagrody będzie wyłączną i absolutną odpowiedzialnością zwycięzcy. 

Nagrody nie obejmują ubezpieczenia podróżnego, kosztów transferu do i z lotnisk innych niż lotnisko w Wielkiej Brytanii, 
stacji lub miejsc, wydatków przekraczających te, które zostały określone w opisie Nagrody, posiłków i napojów, podatków 
lub wydatków osobistych. Zakwaterowanie jest zapewnione i obejmuje „tylko pokój”. Za wszelkie inne koszty poniesione 
poza wymienionymi powyżej, a które są uboczne w związku z realizacją Nagród, odpowiadają zwycięzcy. 

Odpowiedzialnością zwycięzców jest zapewnienie, że są dyspozycyjni do podróży i posiadają ważne  paszporty, wszelkie 
niezbędne wizy i dokumenty podróżne dla danej podróży w określonych datach podróży. 

Za wszelkie podatki należne w wyniku przyznania lub otrzymania Nagrody odpowiada zwycięzca. Zwycięzcy powinni 
zasięgnąć niezależnej porady finansowej przed przyjęciem Nagrody, jeśli jest to powód do niepokoju. 

Organizator może zastąpić Nagrody innymi nagrodami, o podobnej w jego ocenie wartości. 

9. ODBIÓR NAGRÓD
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Zwycięzcy zostaną powiadomieni przy użyciu informacji podanych w formularzu na Mikrostronie w dniu lub około 
30marca 2023 r. 

Aby odebrać nagrodę, zwycięzcy będą musieli postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odbioru nagrody 
oraz podpisać i odesłać „Formularz ogólnego konkursu i udzielenia zgody”, który zostanie przekazany zwycięzcom 
przez Organizatora tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. 

Jeśli zwycięzca: 

• nie odpowie na instrukcje dotyczące odbioru nagrody lub nie zastosuje się do nich w ciągu pięciu dni od
powiadomienia zwycięzcy przez Organizatora; i/lub

• nie zwróci „Formularza ogólnego konkursu i udzielenia zgody” w ciągu pięciu dni od dostarczenia go przez
Organizatora do zwycięzcy,

nagroda przyznana zwycięzcy automatycznie przepadnie. 

Zwycięzca również automatycznie utraci Nagrodę, 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 straci swoją Nagrodę, może dojść do wyłonienia alternatywnego zwycięzcy z grona pozostałych 
zakwalifikowanych zgłoszeń i nie zostanie przyznana żadna rekompensata z tytułu utraty Nagrody. 

10. PRAWA I TREŚĆ

Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnik: 

• udziela Organizatorowi zgody (która ma charakter niewyłączny, obowiązuje na całym świecie, jest nieodwołalna i 
udzielona na pełen okres obowiązywania dowolnych praw własności intelektualnej do Wideo) na użytkowanie, 
odtwarzanie, publikowanie, przesyłanie, kopiowanie, edytowanie, wprowadzanie zmian, przechowywanie, zmienianie 
formatu oraz udzielanie sublicencji na Wideo, w trybie komercyjnym lub niekomercyjnym, z uwzględnienie prawa do 
publikacji Wideo na  stronie internetowej Konkursu pod adresem  https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-
competition/ oraz na wszelkich innych mediach do celów reklamy i rozpowszechniania, bez dodatkowej
weryfikacji ani wynagrodzenia; oraz

• zgadza się zrzec i nie dochodzić żadnych praw moralnych w odniesieniu do Wideo i reszty swojego zgłoszenia.

Zapewnia, że: 

• Przesłane Wideo jest oryginalnym dziełem i nie zostało skopiowane bez zgody, nie jest zniesławiające,
nieprzyzwoite, nękające lub zagrażające i nie narusza praw osób trzecich;

• nie obowiązują żadne sprzeczne umowy ograniczające wykorzystanie Twojego Video;

• jest osobą występującą w Wideo lub ma wcześniejszą zgodę od osoby występującej w Wideo, że może ona
zostać przedstawiona jako część Twojego zgłoszenia i uczestnik  i/lub osoba występująca w filmie zobowiązują
się podpisać formularz zgody na to; oraz

• przedstawi dowód wszelkich wymaganych zgód na prośbę Organizatora lub narazisz się na dyskwalifikację z
udziału w Konkursie.

Jeśli którakolwiek z powyższych zapewnień okaże się nieprawdziwe, zrekompensujesz Organizatorowi wszelkie straty 
lub szkody poniesione przez niego w związku z tym. 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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Wszelkie prawa do nazwy i tytułu Konkursu oraz prawa do formatu na potrzeby Konkursu stanowią wyłączną własność 
Organizatora. 

11. DANE OSOBOWE

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w zakresie określonym w polityce prywatności. 

12. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego agenci lub dystrybutorzy nie będą w żadnym wypadku 
odpowiedzialni za: 

• rekompensaty i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć związane ze
zgłoszeniem lub niemożnością zgłoszenia się do Konkursu; lub

• rekompensatę na rzecz zwycięzcy; ani nie przyjmują 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 Organizatora, jego przedstawicieli albo dystrybutorów albo ich pracowników.

Nie narusza to Twoich praw ustawowych. 

13. MANIPULACJA I INNE KWESTIE

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie będzie mógł przebiegać zgodnie z planem w wyniku awarii technicznych, 
nieuprawnionej interwencji, wirusa komputerowego, awarii sieci komórkowej, manipulacji, podejrzenia o manipulację, 
oszustwa, uzasadnionego podejrzenia o oszustwo, oszustwa lub jakichkolwiek przyczyn pozostających poza kontrolą 
Organizatora, które zakłócają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub prawidłowy przebieg 
Konkursu, Organizator może anulować lub zmodyfikować Konkurs i/lub zdyskwalifikować osobę, która spowodowała 
problem. Ponadto, jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie będzie mógł przebiegać zgodnie z planem w wyniku 
jakichkolwiek działań pozostających poza rozsądną kontrolą stron, w tym między innymi strajków, bojkotów, wojny, działań 
Boga, zamieszek, choroby, pandemii, epidemii, kwarantanny, działań rządu lub innych władz publicznych (w tym narzuconych 
przez rząd ograniczeń dotyczących zgromadzeń grupowych lub ograniczeń podróży z powodu wirusa COVID-19), terroryzmu, 
opóźnienia przewoźników komercyjnych, ograniczenia władzy publicznej (każde z nich i łącznie „Zdarzeń siły wyższej”), lub 
wystąpienie Zdarzenia siły wyższej spowoduje, że przyznanie Nagród stanie się nierealne, Organizator 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 
Regulaminy przekazane w innym trybie (ustnie, w formie pisemnej lub w innej formie lub za pomocą innego medium). 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/privacy-policy-2/
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