REGULAMIN KONKURSU L’ORÉAL PROFESSIONNEL STYLE & COLOR
TROPHY 2018
I. Organizatorem konkursu jest L’Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie.

II. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu musi być fryzjer, który ukończył 18 lat. Zgłaszający się fryzjer tworzy swój
zespół: on sam, stylista i modelka, w sumie 3 osoby. Przewodniczącym zespołu jest fryzjer.
Z salonu może wziąć udział w konkursie więcej niż jeden fryzjer. Jednakże w takim przypadku każdy
fryzjer musi zebrać własny zespół. Każda osoba może reprezentować tylko jeden zespół.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Czas trwania konkursu:
8.03.2018 – wrzesień 2018.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
W konkursie L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy nie mogą brać udziału pracownicy firmy
L’Oréal Polska i ich rodziny, członkowie jury oraz ich rodziny i pracownicy.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU
Temat konkursu:
„COLOR & STYLE CELEBRATION!” – STWÓRZ LOOK NA OKŁADKĘ MAGAZYNU MODOWEGO.
V. KATEGORIE KONKURSOWE:
Uczestnik konkursu może wybrać tylko jedną z trzech kategorii konkursowych.
Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku nadesłania
przez uczestnika zgłoszeń w dwóch lub w więcej kategoriach, pod uwagę będzie brane tylko jedno, to
z najwcześniejszą datą umieszczenia na stronie.
W edycji L’Oréal Professionnel Style&Color Trophy 2018 są trzy kategorie:
1. Kategoria Kolor
2. Kategoria Stylizacja
3. Debiut Kolor
1. Kategoria Kolor

Uczestnik konkursu, który wybierze kategorię Kolor musi wykonać i zgłosić do konkursu 2
kolorowe zdjęcia wystylizowanej modelki (w pionowym kadrze).
o
Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać postać modelki w pozycji stojącej. Kadr
powinien u góry obejmować fryzurę modelki, a u dołu maksymalnie obejmować linię
bioder. Linia bioder rozumiana jest jako linia na wysokości ud, bez widocznych kolan.
Na zdjęciu nie mogą być widoczne intymne części ciała takie jak nagie piersi albo
narządy płciowe. Jest to zdjęcie główne, które będzie oceniane przez jury.
o Przykładowe zdjęcia główne – wzór, zamieszczone są w Galerii Zdjęć, na stronie
internetowej biznes.salonexpert.pl w zakładce COLOR TROPHY.
o Drugie zdjęcie wystylizowanej modelki zgodnie z tematem konkursu, powinno być
wykonane z profilu, ze zbliżeniem na fryzurę, tak by jury mogło ocenić kolor. Zdjęcie
może być w ujęciu portretowym. Jest to zdjęcie, które pozwoli na techniczną ocenę
pracy.
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Do wykonania fryzury nie mogą być użyte peruki, dopinki, nakrycia głowy oraz ozdoby. Do
wykonania fryzury mogą być stosowane nieozdobne elementy techniczne, ukryte we
włosach tj. wypełniacze, podkładki, gąbki, wsuwki, siatki.
Fryzura: koloryzacja, strzyżenie i stylizacja muszą być wykonane osobiście przez fryzjera
produktami L’Oréal Professionnel: kolor musi być wykonany dowolną koloryzacją L’Oréal
Professionnel. Wykonując koloryzację, fryzjer może korzystać z produktów do dekoloryzacji
L’Oréal Professionnel.
W tej kategorii ocenie jurorów podlegają: kolor, strzyżenie, stylizacja, makijaż, strój, total
look. Kolor jest decydującym elementem oceny.

2. Kategoria Stylizacja
 Uczestnik konkursu, który wybierze kategorię Stylizacja musi wykonać i zgłosić do konkursu 2
zdjęcia wystylizowanej modelki (w pionowym kadrze).
o Pierwsze zdjęcie – zdjęcie główne powinno być czarno-białe i powinno przedstawiać
postać modelki w pozycji stojącej. Kadr powinien u góry obejmować fryzurę modelki,
a u dołu obejmować linię bioder. Linia bioder rozumiana jest jako linia na wysokości
ud, bez widocznych kolan. Na zdjęciu nie mogą być widoczne intymne części ciała
takie jak nagie piersi oraz narządy płciowe. Jest to zdjęcie główne, które będzie
oceniane przez jury.
o Drugie zdjęcie wystylizowanej modelki zgodnie z tematem konkursu, powinno być
wykonane w kolorze z profilu, ze zbliżeniem na fryzurę,. Zdjęcie może być w ujęciu
portretowym.
o Przykładowe zdjęcia główne – wzór, zamieszczone są w Galerii Zdjęć, na stronie
internetowej biznes.salonexpert.pl w zakładce COLOR TROPHY.
 W tej kategorii obowiązuje zasada „maksimum kreatywności – minimum ograniczeń”.
Dopuszczalne są wszelkie techniczne i ozdobne dodatki: podkładki, gąbki, wsuwki, siatki,
dopinki, przedłużane włosy, konstrukcje do podtrzymania formy i ozdoby. Niedopuszczalne
są pełne peruki (zakrywające naturalne włosy) oraz nakrycia głowy (zasłaniające większość
fryzury).
 Fryzura: strzyżenie i stylizacja muszą być wykonane osobiście przez fryzjera produktami
L’Oréal Professionnel.
 W tej kategorii ocenie jurorów podlegają: strzyżenie, stylizacja, kreatywność, total look, efekt
wow

3. Kategoria Debiut Kolor
Uczestnikiem w tej kategorii może być wyłącznie osoba, która nigdy jeszcze nie brała udziału
w jakiejkolwiek edycji konkursu L`Oréal Color Trophy w Polsce i na Świecie. Wymagana jest
deklaracja braku udziału w poprzednich edycjach.

Uczestnik konkursu, który wybierze kategorię Debiut Kolor musi wykonać i zgłosić do
konkursu 2 kolorowe zdjęcia wystylizowanej modelki (w pionowym kadrze).
o
Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać postać modelki w pozycji stojącej. Kadr
powinien u góry obejmować fryzurę modelki, a u dołu maksymalnie obejmować linię
bioder. Linia bioder rozumiana jest jako linia na wysokości ud, bez widocznych kolan.
Na zdjęciu nie mogą być widoczne intymne części ciała takie jak nagie piersi albo
narządy płciowe. Jest to zdjęcie główne, które będzie oceniane przez jury.
o Drugie zdjęcie wystylizowanej modelki zgodnie z tematem konkursu, powinno być
wykonane z profilu, ze zbliżeniem na fryzurę, tak by jury mogło ocenić kolor. Zdjęcie
może być w ujęciu portretowym. Jest to zdjęcie, które pozwoli na techniczną ocenę
pracy.
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Przykładowe zdjęcia główne – wzór, zamieszczone są w Galerii Zdjęć, na stronie
internetowej biznes.salonexpert.pl w zakładce COLOR TROPHY.
Do wykonania fryzury nie mogą być użyte peruki, dopinki, nakrycia głowy oraz ozdoby. Do
wykonania fryzury mogą być stosowane nieozdobne elementy techniczne, ukryte we
włosach tj. wypełniacze, podkładki, gąbki, wsuwki, siatki.
Fryzura: koloryzacja, strzyżenie i stylizacja muszą być wykonane osobiście przez fryzjera
produktami L’Oréal Professionnel: kolor musi być wykonany dowolną koloryzacją L’Oréal
Professionnel. Wykonując koloryzację, fryzjer może korzystać z produktów do dekoloryzacji
L’Oréal Professionnel.
W tej kategorii ocenie jurorów podlegają: kolor, strzyżenie, stylizacja, makijaż, strój, total
look. Kolor jest decydującym elementem oceny.

VI. ETAPY KONKURSU
1. Zgłoszenie
• W dniach od 8 marca 2018 roku do 21 maja 2018 r. (do godz. 15.00) należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej biznes.salonexpert.pl w zakładce COLOR
TROPHY.
• W formularzu należy zaznaczyć jedną z trzech kategorii, do której uczestnik nadsyła pracę, i
w której będzie oceniany przez jury.
• Podczas rejestracji fryzjer musi podać adres salonu, w którym pracuje oraz dane
kontaktowe – adres email oraz telefon. Adresy oraz numer telefonu będą wykorzystywane do
późniejszego kontaktu w sprawie konkursu. W przypadku publikacji nazwy salonu przy pracy
konkursowej, w dniu finału lub w mediach komunikowana będzie nazwa salonu umieszczona
w formularzu w momencie zgłoszenia.
 Przystępując do Konkursu Fryzjer na mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, a w
przypadku wygranej na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, prasie
profesjonalnej, prasie konsumenckiej oraz materiałach promocyjnych L’Oréal Polska
Sp. z o.o. Fryzjer może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Udział w Konkursie nie jest uzależniony od wyrażenia zgód marketingowych.
Organizator nie jest zobowiązany do publikacji wizerunku Fryzjera ani zespołu.
Dodatkowo fryzjer zobowiązany jest przed wzięciem udziału w Konkursie, do
zebrania zgody na wykorzystanie wizerunku w powyższym zakresie od członków
swojego zespołu konkursowego i okazania takiej zgody na prośbę L’Oréal. Udzielenie
powyższych zgód jest nieodpłatne oraz jest warunkiem do wzięcia udziału w
konkursie
• Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zamieścić na stronie internetowej
biznes.salonexpert.pl w zakładce COLOR TROPHY w zależności od wybranej kategorii:
- Kategoria Kolor - 2 kolorowe zdjęcia konkursowe wystylizowanej zgodnie z tematem
konkursu, modelki
- Kategoria Stylizacja – 1 czarno-białe i 1 kolorowe zdjęcie konkursowe
wystylizowanej zgodnie z tematem konkursu, modelki
- Kategoria Debiut Kolor - 2 kolorowe zdjęcia konkursowe wystylizowanej zgodnie z
tematem konkursu, modelki
• Pojedyncze zdjęcie nie może być mniejsze niż 2 MB i większe niż 3 MB, format .jpg.
• Zamieszczonym zdjęciom automatycznie zostaną nadane numery. Dzięki temu oceniające je
jury nie będzie miało możliwości sprawdzenia, kto jest autorem danego zdjęcia.
• Podczas rejestracji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym, jakie produkty
L’Oréal Professionnel (nazwa i w przypadku koloryzacji numer odcienia farby oraz moc
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użytego oksydantu) zostały użyte do wykonania fryzury. Na podstawie tej informacji
wyłonieni finaliści zostaną zaopatrzeni w te same kosmetyki w celu odtworzenia fryzury w
dniu wielkiego finału.
• Organizator zastrzega sobie, że w sytuacji, gdy do czasu finału konkursu zostaną wycofane
niektóre produkty wykorzystane do przygotowania stylizacji (pojedyncze odcienie farb,
produkty do stylizacji), finalista może mieć prawo do zastąpienia ich produktami
alternatywnymi L’Oréal Professionnel, dającymi jak najbardziej zbliżony rezultat
kolorystyczny lub stylizacyjny.
• W przypadku dokonania więcej niż jednego zgłoszenia przez fryzjera pod uwagę będzie
brane tylko jedno, to z najwcześniejszą datą umieszczenia na stronie.
• W konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone do poprzednich edycji konkursu L’Oréal
Color Trophy oraz INOA Trophy.
• Po poprawnym wypełnieniu zgłoszenia system będzie generował automatyczne
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail, z którego praca została wysłana.
• O terminowym zgłoszeniu decyduje data i godzina zgłoszenia.
• W kategorii Debiut Kolor wymagana jest deklaracja o braku udziału w poprzednich
edycjach.

2. Selekcja nadesłanych prac
• Do 15 czerwca 2018 r. w Warszawie zbierze się 6-osobowe jury, którego przewodniczącym będzie
Leszek Czajka – Ambasador L’Oréal Professionnel
• W przypadku rezygnacji z członkostwa w jury jednego lub więcej z jego członków L’Oréal
Professionnel ma prawo na jego miejsce wskazać nowego jurora lub jurorów.
• Jury będzie oceniać w trzech kategoriach:
- Kategoria Kolor
- Kategoria Stylizacja
- Kategoria Debiut Kolor
Kategoria Kolor
• Jury wybierze w Kategorii Kolor - 10 półfinalistów
• Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów w swojej kategorii. Każda
praca może otrzymać w sumie maksymalnie 60 punktów.
• Do półfinału wejdzie pierwszych 10 prac z największą liczbą punktów
• W przypadku zdyskwalifikowania pracy półfinałowej, do półfinału przechodzi praca z
kolejną najwyższą liczbą punktów w swojej kategorii, która nie znalazła się wśród finalistów,
wybranych zgodnie z zasadą największej liczby punktów.
• W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do
półfinału decyduje Przewodniczący Jury.
• Jury może również przyznać dowolną ilość wyróżnień. Aby praca została wyróżniona w
danej kategorii, zgodzić się na to musi co najmniej połowa składu jury.
• Do 30 czerwca 2018 spośród 10 półfinalistów jury zagraniczne wyłoni 5 finalistów.
Kategoria Stylizacja
 Jury wybierze w Kategorii Stylizacja – 5 półfinalistów
 Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów w swojej kategorii.
Każda praca może otrzymać w sumie maksymalnie 60 punktów.
 Do półfinału wejdzie pierwszych 5 prac z największą liczbą punktów.
 W przypadku zdyskwalifikowania pracy półfinałowej, do półfinału przechodzi praca z
kolejną najwyższą liczbą punktów w swojej kategorii, która nie znalazła się wśród
finalistów, wybranych zgodnie z zasadą największej liczby punktów.
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W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do
półfinału decyduje Przewodniczący Jury.
Jury może również przyznać dowolną ilość wyróżnień. Aby praca została wyróżniona
w danej kategorii, zgodzić się na to musi co najmniej połowa składu jury.
Do 30 czerwca 2018 spośród 5 półfinalistów, jury zagraniczne wyłoni 3 finalistów.

Kategoria Debiut Kolor
• Jury wybierze w Kategorii Debiut Kolor - 5 półfinalistów
• Każdy juror może przyznać każdej pracy maksymalnie 10 punktów w swojej kategorii. Każda
praca może otrzymać w sumie maksymalnie 60 punktów.
• Do półfinału wejdzie pierwszych 5 prac z największą liczbą punktów
• W przypadku zdyskwalifikowania pracy półfinałowej, do półfinału przechodzi praca z
kolejną najwyższą liczbą punktów w swojej kategorii, która nie znalazła się wśród finalistów,
wybranych zgodnie z zasadą największej liczby punktów.
• W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej prac, o wejściu pracy do
półfinału decyduje Przewodniczący Jury.
• Jury może również przyznać dowolną ilość wyróżnień. Aby praca została wyróżniona w
danej kategorii, zgodzić się na to musi co najmniej połowa składu jury.
• Do 30 czerwca 2018 spośród 5 półfinalistów jury zagraniczne wyłoni 3 finalistów.
• Jury zagraniczne składa się ze światowej sławy fryzjerów – Ambasadorów Marki L’Oréal
Professionnel:
- Matthew Collins
- Min Kim
- Damien Rinaldo
- Christophe Gaillet
• W przypadku gdy jeden lub kilku fryzjerów wchodzących w skład jury zagranicznego z
przyczyn obiektywnych nie będzie mogło zagłosować, L’Oréal Professionnel ma prawo
wybrać innego członka lub członków jury zagranicznego.
• Finaliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału telefonicznie oraz drogą
mailową najpóźniej do 16 lipca 2018 r.
• W przypadku zdyskwalifikowania pracy finałowej albo braku możliwości dotarcia na finał
zespołu w pełnym składzie, do finału przechodzi praca z kolejną najwyższą liczbą punktów w
swojej kategorii, która nie znalazła się wśród finalistów, wybranych zgodnie z zasadą
największej liczby punktów.
• W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch albo więcej prac, o wejściu pracy do finału
decyduje Przewodniczący Jury.
• Podczas eliminacji i półfinału jury będzie miało wgląd jedynie w nadesłane zdjęcia i
przypisane im numery, bez możliwości sprawdzenia, kto jest autorem danej pracy. Prace
zostaną odkodowane po wyborze prac półfinałowych, tuż po wysłaniu ich pod ocenę
zagranicznego jury.
• Nad całością przebiegu konkursu nadzór będzie sprawował notariusz.
VII. GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW
• W głosowaniu internautów brać udział będą jedynie prace nadesłane w Kategorii Kolor.
• Po wyłonieniu prac półfinałowych zostaną one umieszczone na profilu marki L’Oréal
Professionnel w serwisie Facebook.
• Internauci poprzez głosowanie na prace półfinałowe będą mieli możliwość oddania głosu na
typowaną przez siebie pracę.
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• Praca, która zbierze największą ilość głosów internautów zostanie nagrodzona Nagrodą
Internautów, a zwycięzca zostanie zaproszony na finałową galę, która odbędzie się we
wrześniu 2018.
• Spośród osób oddających głosy każdego dnia będzie wybrana jedna osoba, która otrzyma
upominek – produkty L’Oréal Professionnel o wartości do 199zł brutto.
• Dokładne zasady oddawania głosów będą dostępne również na stronie konkursu w portalu
Facebook.
VIII. GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI
• Głosowaniu Publiczności zostaną poddane jedynie prace finałowe w Kategorii Kolor.
• Po wyłonieniu w Kategorii Kolor – 5 prac finałowych, we wrześniu 2018 r. odbędzie się finał
L’Oréal Style & Color Trophy 2018, a obecni goście drogą systemu elektronicznego będą mieli
możliwość glosowania na jedną z prac finałowych.
• Praca finałowa, która w drodze elektronicznego głosowania zbierze największą ilość
oddanych głosów, zostanie nagrodzona Nagrodą Publiczności.
IX. ODTWORZENIE FRYZURY I STYLIZACJI PRZED JURY
W celu oceny wykonania fryzury i stylizacji przez jury, wyłonieni finaliści zostaną poproszeni o
odtworzenie tej samej fryzury, strzyżenia, koloryzacji (w przypadku Kategorii Kolor) i stylizacji na tej
samej modelce / modelu w obecności jury w dniu finałowej gali, w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.
X. WIELKI FINAŁ
• We wrześniu 2018 r. odbędzie się wielka gala finałowa L’Oréal Style & Color Trophy.
• Wszyscy finaliści (5 finalistów w Kategorii Kolor, 3 w Kategorii Stylizacja oraz 3 finalistów w
Kategorii Debiut Kolor) będą mieli za zadanie na scenie na oczach zaproszonych gości i jury
zaprezentować przygotowaną wcześniej fryzurę, makijaż i strój modelki / modela. Powinna to
być ta sama kreacja, która została przedstawiona na zdjęciu zgłoszonym do konkursu.
• Fryzury muszą być wykonane wyłącznie produktami L’Oréal Professionnel.
• Jury, w trzech kategoriach wyłoni zwycięzców:
- w Kategorii Kolor - I, II i III miejsce
- w Kategorii Stylizacja – I miejsce
- w Kategorii Debiut Kolor – I miejsce
• Dodatkowo zostanie przyznana nagroda internautów oraz nagroda publiczności w kategorii Kolor,
wyłonione w drodze, pierwsza - głosowania na fanpage marki L’Oréal Professionnel na Facebooku,
druga – elektronicznego głosowania w trakcie finałowej gali.
XI. KRYTERIA OCENY
Zarówno w zamieszczonych na stronie internetowej zdjęciach, jak i w kreacjach tworzonych podczas
Wielkiego Finału oceniane są następujące elementy:
1. Kategoria Kolor:
• Kolor – decyzyjne kryterium
• Strzyżenie i stylizacja
• Total look
• Strój i makijaż
2. Kategoria Stylizacja:
• Strzyżenie
• Stylizacja
• Kreatywność
• Total look
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• Efekt wow
3. Kategoria Debiut Kolor:
• Kolor - decyzyjne kryterium
• Strzyżenie i stylizacja
• Total look
• Strój i makijaż
XII. WYBORU LAUREATÓW Z GRONA FINALISTÓW DOKONA JURY w 6-osobowym SKŁADZIE z
Leszkiem Czajką na czele – jako przewodniczącym.
XIII. NAGRODY
1. Kategoria Kolor:
• Nagroda za I miejsce:
a. Statuetka i dyplom L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy.
a. Szkolenie w Polsce (do wartości 6.000 zł brutto) z oferty szkoleniowej marki L’Oréal
Professionnel. Zdobywca tej nagrody jest zobowiązany do wykorzystania jej do 30 września
2019 roku.
b. Przygotowanie stylizacji oraz profesjonalna sesja zdjęciowa (wykonanie zdjęć) do LookBooka
2019 pod kierownictwem Ambasadora Marki Leszka Czajki. Koszty zorganizowania sesji
zdjęciowej wraz z fotografem, makijażystą, modelkami oraz stylistą strojów pokrywa marka
L’Oréal Professionnel.
c. Zestawy produktów koncernu L’Oréal dla fryzjera, stylisty i modelki do wartości 199zł
d. Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy (fryzjera) w wysokości 11,11 % łącznej wartości nagród.
e. Zwycięzca zrzeka się nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu przyznanych nagród. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora
konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.
• Nagrody za II i III miejsce:
b. Dyplom L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy.
c. Szkolenie w Polsce (o wartości do 4.000 zł brutto) z oferty szkoleniowej marki L’Oréal
Professionnel. Zdobywca tej nagrody jest zobowiązany do wykorzystania jej do 30 września
2019 roku.
d. Zestawy produktów koncernu L’Oréal dla fryzjera, stylisty i modelki o wartości do 199zł.
e. Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy (fryzjera) w wysokości 11,11 % łącznej wartości nagród
f. Zwycięzca zrzeka się nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu przyznanych nagród. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora
konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.

2.






Kategoria Stylizacja
Nagroda za I miejsce:
Statuetka i dyplom L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy.
Przygotowanie stylizacji oraz profesjonalna sesja zdjęciowa (wykonanie zdjęć) do LookBooka
2019 pod kierownictwem Ambasadora Marki Leszka Czajki. Koszty zorganizowania sesji
zdjęciowej wraz z fotografem, makijażystą, modelkami oraz stylistą strojów pokrywa marka
L’Oréal Professionnel.
Nagroda w postaci Systemu Instant Highlights lub SteamPod marki L’Oréal Professionnel.
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Zestawy produktów koncernu L’Oréal dla fryzjera, stylisty i modelki do wartości 199zł
Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy (fryzjera) w wysokości 11,11 % łącznej wartości nagród.
Zwycięzca zrzeka się nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu przyznanych nagród. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora
konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.

3.




Kategoria Debiut Kolor
Nagroda za I miejsce:
Statuetka i dyplom L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy.
Szkolenia (do wartości 4.000 zł brutto) w jednej z czterech Akademii Szkoleniowych L’Oréal
Professionnel w Polsce. Zwycięzca jest zobowiązany do wykorzystania tej nagrody do końca
września 2019 roku.
Nagroda w postaci Systemu Instant Highlights lub SteamPod marki L’Oréal Professionnel.
Zestawy produktów koncernu L’Oréal dla fryzjera, stylisty i modelki do wartości 199zł
Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy (fryzjera) w wysokości 11,11 % łącznej wartości nagród.
Zwycięzca zrzeka się nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu przyznanych nagród. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora
konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.






4. NAGRODA INTERNAUTÓW:
a. Dyplom L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy.
b. Nagroda w postaci nowoczesnego systemu Instant HighLights lub SteamPod.
c. Zestawy produktów koncernu L’Oréal dla fryzjera, stylisty i modelki o wartości do 199zł.
d. Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy (fryzjera) w wysokości 11,11 % łącznej wartości nagród
e. Zwycięzca zrzeka się nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu przyznanych nagród. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora
konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.
5. NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
a. Dyplom L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy.
b. Nagroda w postaci nowoczesnego systemu Instant HighLights lub SteamPod.
c. Zestawy produktów koncernu L’Oréal dla fryzjera, stylisty i modelki o wartości do 199zł.
d. Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy (fryzjera) w wysokości 11,11 % łącznej wartości nagród
e. Zwycięzca zrzeka się nagrody pieniężnej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu przyznanych nagród. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora
konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.

• Upominki dla pozostałych członków zwycięskich zespołów i zespołów wyróżnionych:
Pozostali finaliści oraz zespoły wyróżnione otrzymają dyplomy oraz zestawy produktów organizatora
o wartości do 199zł.
XIV. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
informujemy, iż administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach niniejszego
Konkursu jest L`Oréal Sp. z o. o. Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4. Dane
osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i
wydania nagród oraz w celach marketingowych administratora danych. W przypadku wyrażenia
zgody dane zwycięzców Konkursu w zakresie wizerunku będą zamieszczone w sieci Internet, prasie
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profesjonalnej, prasie konsumenckiej oraz materiałach promocyjnych L’Oréal Polska Sp. z o.o.
Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane
osobowe nie będą udostępniane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

XV. REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: colortrophy2018@gmail.com przez cały czas trwania Konkursu najpóźniej do
zakończenia Wielkiego Finału
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację
zostanie wysłana w formie pisemnej na adres podany w ramach reklamacji. Powyższe nie dotyczy
reklamacji dotyczących Wielkiego Finału
XVI. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej biznes.salonexpert.pl w zakładce COLOR
TROPHY oraz w siedzibie organizatora.
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