REGULAMIN KONKURSU „MISS I MISTER WEEDFEST WARSAW 2022”
§1
1. Regulamin Konkurs "Miss&Mister WeedFest Warsaw 2022", dalej zwany Regulaminem określa zasady i sposób organizacji oraz
przeprowadzenia Konkursu "Miss&Mister WeedFest Warsaw 2022", dalej zwany Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Rimarif Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arcangela Corellego 9/4, 03-290 Warszawa,
wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział pod
nr KRS 0000521195, NIP 5223018519, zwany dalej Organizatorem.
3. Uczestnicy, którzy przejdą do półfinału zostaną zaproszeni na Finał Miss i Mistera WeedFest 2022, który odbędzie się w dniu 28.05.2022
w miejscu wyznaczonym przez Organizatora,
4.

Konkurs przebiega w następujących etapach:
a) kwalifikacje;
b) finał.

5. Rejestracja do Konkursu odbywa się na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://weedfest.pl/pl/konkurs-miss-i-misteraweedfest-2022 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przesłaniem dwóch zdjęć. W celu weryfikacji Zgłaszająca/y na jednym
ze zdjęć musi trzymać kartkę z napisem w zależności od rodzaju Konkursu. Odpowiednio #MissWeedFest2022 lub #MisterWeedFest2022.

6. Przesłane przez Uczestników zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Organizatora pod kątem autentyczności oraz w dniu 13 marca
2022 opublikowane przez Organizatora, wcześniej otrzymane od Uczestników, zdjęcia. Kwalifikacje z możliwością oddawania głosów na
Uczestników trwają do 23 maja 2022.
7. Do konkursu zakwalifikowana może zostać dowolna liczba kandydatów oraz kandydatek, spośród których wyłania się co najmniej trzy
laureatki oraz trzech laureatów konkursu, którzy przejdą do finału.
8. Podczas finału Jury będzie w 5 osobowym składzie. Każda osoba będzie miała możliwość oddać po jednym głosie na uczestnika oraz
uczestniczkę finału.
9.

Skład Jury jest wybierane przez Organizatora

10. Zwycięzcami finału konkursu są dwie osoby, które otrzymały największą liczbę głosów od Jury i otrzymują tytuł: Miss WeedFest 2022
oraz Mister WeedFest 2022.
11. Laureaci w związku z uzyskanymi tytułami otrzymują szarfy tytułowe a Miss WeedFest 2022 otrzymuje również koronę.
12. Udział w kwalifikacjach i konkursie finałowym odbywa się na koszt własny uczestników.
13. W ramach finału Konkursu mogą być przyznawane również inne tytuły i nagrody, w tym nagrody fundowane przez osoby trzecie.
14. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Rimarif Partners Sp. z o.o. ma prawo wytypowania uczestników Konkursu
zakwalifikowanych do każdego etapu według własnego uznania
§2
Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich kandydatek oraz kandydatów, którzy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym
Regulaminie.
2.

Uczestnik Konkursu musi spełniać kumulatywnie następujące wymagania:
a) w chwili przystąpienia do Konkursu musi mieć ukończone 18 lat;
b) jeśli jest nie pełnoletnia musi mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie;
c) posiadać nieposzlakowaną opinię;
d) nie uczestniczyć w poprzednich edycjach Konkursu na etapie finałowym;

3. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w §2 punkcie 2 są podstawą do wykluczenia uczestników z Konkursu, pozbawienia
tytułów, nagród lub przywilejów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także stanowią podstawę dla Organizatora do pociągnięcia do
odpowiedzialności oraz zadośćuczynienia za poniesione straty przez wykluczonych uczestników Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do uczestniczenia w zgrupowaniach
przygotowawczych, a także do zawarcia odrębnych umów regulujących szczegółowe warunki udziału oraz obowiązki po otrzymaniu tytułów.
Odmowa zawarcia umowy/kontraktu z Rimarif Partners Sp. z o.o., o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z
wykluczeniem z konkursu i odebraniem tytułu.
5.

Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w Konkursie do etapu finału.

6.

W etapie finału uczestnicy Konkursu we własnym zakresie ponoszą koszty podróży oraz noclegu.

7.

Uczestnicy w dniu konkursu na własny koszt mają obowiązek zapewnić stroje wieczorowe.
§3

1.

Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.

2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestniczek
Konkursu ani żadnych innych podmiotów.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego
Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Rimarif Partners Sp. z o.o., od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.
4. Administratorem danych jest Rimarif Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Corellego 9/4, 03-289 Warszawa, wpisana do
rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział pod nr KRS
0000521195, NIP 5223018519. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy
w postaci adresu e-mail: biuro@rimarif.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na
adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika lub w celach
marketingowych czy udostępniania danych) Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody
może skontaktować się z punktem obsługi klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@rimarif.com.pl. Uczestnik ma również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Uczestnika danych osobowych
jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez
Rimarif Partners Sp. z o. o. w ramach zawartej umowy.

