
                                                                                                                
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„PANTENE – POWER OF US” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1  

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. „Projekt” – ogólnopolski projekt prowadzony pod nazwą „Pantene – Power of Us” mający na celu 

wsparcie finansowe i promocyjne firm prowadzonych przez kobiety, które poprzez zastosowanie 

innowacyjnych rozwiązań przetrwały okres kryzysu związanego z pandemią COVID-19, organizowany 

na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 

b. „Organizator” – dystrybutor marki Pantene, firma Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. 03-872 

Warszawa, ul. Zabraniecka 20 NIP PL 5213289895  fax +48 22590 8805 Spółka zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000210289. Wysokość kapitału zakładowego – 4 197 000,00 zł w której 

imieniu występuje: Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 01, 02-793 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Miasta 

Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000194043, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP  9510043622; 

c. „Partner Merytoryczny” – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. 

Konstruktorska 11, NIP: 9512365241, REGON: 146569008, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450385, 

prowadząca na Facebooku profil Sieć Przedsiębiorczych Kobiet; 

d. „Strona Projektu” – strona internetowa:https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/pantenepowerofus/ 

oraz profil Facebook – Sieć Przedsiębiorczych Kobiet; 

e. „Zgłoszenie do Projektu” – pisemne zgłoszenie przesłane przez Uczestniczkę Projektu za 

pośrednictwem Strony Projektu (Formularz Zgłoszeniowy), przygotowana w języku polskim zgodnie z 

wymogami określonymi w Regulaminie. 

f. „Uczestniczka Projektu” – pełnoletnia osoba fizyczna, kobieta, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca własną firmę 

(jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka, spółdzielnia, fundacja itp.), która spełni warunki 

określone w Regulaminie; 

g. „Nagroda w Projekcie” – jednorazowa nagroda finansowa w kwocie 14.400 zł netto (słownie: 

czternaście tysięcy czterysta złotych), przyznana każdej z dziesięciu Finalistek Projektu przez Jury, 

przeznaczona na działania związane z firmą Uczestniczki; 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/pantenepowerofus/


                                                                                                                
 

h. „Jury” – 3-4 osobowe jury konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera 

Merytorycznego Projektu przyznające Nagrody w Projekcie; 

i. „Finalistki Projektu” – 10 (dziesięć) kobiet, których Zgłoszenia zostały najwyżej ocenione przez Jury, 

które otrzymają Nagrodę w Projekcie; 

j. „Terminy Projektu”:  

I tura Projektu: 22 czerwca – 10 lipca 2020 (22.06-03.07.2020 – zbieranie Zgłoszeń, 3-9.07.2020 – 

analiza Zgłoszeń, obrady Jury, 10.07.2020 – ogłoszenie wyników I tury) 

II tura Projektu: 11 – 31 lipca 2020 (11-24.07.2020 – zbieranie Zgłoszeń, 25-30.07.2020 – analiza 

Zgłoszeń, obrady Jury, 31.07.2020 – ogłoszenie wyników II tury) 

§ 2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest w celu wspierania przedsiębiorczości kobiet poprzez wsparcie 

finansowe i promocyjne firm prowadzonych przez kobiety. 

2. Projekt jest realizowany wspólnie z Partnerem Merytorycznym Projektu, a wsparcie finansowe 

(Nagrody w Projekcie) zapewnia fundusz Pantene. 

3. W Projekcie mogą wziąć firmy, których cel i rodzaj przedsiębiorstwa zgodny jest z zasadami 

funkcjonowania i komunikacji firmy Procter & Gamble, a w szczególności z charakterem marki 

Pantene. 

4. Projekt ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2020 i trwa do dnia 31 

lipca 2020.  

5. Projekt będzie realizowany i dostępny na Stronie Projektu. 

6. W Projekcie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Partnera Merytorycznego, jak 

również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

7. W trakcie trwania Projektu Organizator oraz Partner Merytoryczny może przesyłać 

Uczestnikom wiadomości związane z przebiegiem Projektu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz telefonicznie. 

8. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne. 

9. Uczestnik Projektu może wziąć udział w Projekcie jeden raz. 

10. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w 

Projekcie. 

§ 3 

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU   

1. Aby wziąć udział w Projekcie należy zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu, przygotować 

Zgłoszenie do Projektu i przesłać je za pośrednictwem Strony konkursowej w Terminach 

Projektu. 

2. Zgłoszenie do Projektu będzie zawierało pytania o dane kontaktowe w szczególności: imię i 

nazwisko Uczestniczki, adres e-mail, nr telefonu, miasto zamieszkania, nazwę firmy, formę 

prawną firmy, branżę, adresy internetowe, FB, Instagram, LinkedIn; oraz dane na temat 

prowadzonej firmy: opis firmy, opis zagrożeń spowodowanych COVID-19, opis 

wprowadzonych rozwiązań, opis przeznaczenia Nagrody.  



                                                                                                                
 

3. Zgłoszenie wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony Projektu nie będzie 

rozpatrywane.  

4. Dostęp do informacji podanych w Zgłoszeniu mają Organizator oraz Partner Merytoryczny. 

Uczestniczka podaje w Zgłoszeniu tylko te informacje, które są jawne, ogólnodostępne lub nie 

stanowią tajemnicy firmy. 

5. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, w 

tym z akceptacją Terminów Projektu.  

6. Wszystkie Zgłoszenia będą zapisywane w bazie danych Partnera Merytorycznego i 

przechowywane do momentu zakończenia terminów związanych z monitorowaniem i 

ewaluacją Projektu.  

7. Nadesłane Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających 

dobra osobiste innych osób. 

8. Wysyłając Zgłoszenie Uczestniczka oświadcza, że działania podejmowane przez firmę 

Uczestniczki nie są sprzeczne z polskim prawem oraz nie naruszają dobrych obyczajów i uczuć 

religijnych.  

9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą 

przyjmowane. 

10. Organizator oraz Partner Merytoryczny zastrzegają sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, które 

uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Projektu. 

11. Uczestniczka przesyłając Zgłoszenie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na 

przetwarzanie lub wykorzystanie Zgłoszenia przez Organizatora i Partnera Merytorycznego, w 

szczególności dodanie logo Organizatora, Partnera Merytorycznego, publikację Zgłoszenia w 

Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Projektu i funduszu 

Pantene, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Projektu. Cofnięcie zgody na 

udzielenie licencji oznacza usunięcie Uczestniczki z Projektu. 

12. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w związku z udziałem w Projekcie, Uczestniczka 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie jej imienia i 

nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z jej osobą, nazwy firmy, w materiałach 

informacyjnych, służących promocji Projektu, Organizatora oraz Partnera Merytorycznego, a 

także nie będzie z tego tytułu wnosiła żadnych roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo 

i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji związanych z działalnością Organizatora 

i Partnera Merytorycznego, w szczególności: na plakatach, w ulotkach, broszurach, folderach, 

spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach, czasopismach oraz w Internecie. 

Uczestniczka Konkursu jednocześnie wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w postaci imienia, nazwiska, wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu) na 

zasadach wskazanych powyżej zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

(RODO). Cofnięcie przez Uczestniczkę ww. zgód oznacza usunięcie Uczestniczki z Projektu.  

§ 4 

PRZEBIEG PROJEKTU 

1. Projekt będzie organizowany w dwóch turach: I tura Projektu: 22 czerwca – 10 lipca 2020 

(22.06-03.07.2020 – zbieranie Zgłoszeń, 3-9.07.2020 – analiza Zgłoszeń, obrady Jury, 

10.07.2020 – ogłoszenie wyników I tury), II tura Projektu: 11 – 31 lipca 2020 (11-24.07.2020 – 

zbieranie Zgłoszeń, 25-30.07.2020 – analiza Zgłoszeń, obrady Jury, 31.07.2020 – ogłoszenie 

wyników II tury). 



                                                                                                                
 

2. Nagrody w Projekcie są przyznawane przez Jury. 

3. Decyzję o wyborze Finalistek Jury podejmuje na podstawie subiektywnej oceny przesłanych 

Zgłoszeń.  

4. Do zadań Jury należy wybór Finalistek, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu. 

Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności. 

5. Każda Uczestniczka może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Projektu. 

6. Spośród przesłanych Zgłoszeń do Projektu, Jury wybierze 5 Zgłoszeń w każdej turze Projektu 

(łącznie 10 Zgłoszeń), które zostaną nagrodzone Nagrodą Projektu. 

7. Jury wybiera Finalistki według następujących kryteriów: kreatywne sposoby poradzenia sobie 

z kryzysem, które przełożyły się na przetrwanie firmy, innowacyjność wprowadzonych 

rozwiązań, uzasadnienie potrzeby wsparcia. 

§ 5 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Finalistki zostaną powiadomione o przyznaniu Nagród poprzez ogłoszenie wyników na Stronie 

Projektu i/lub za pomocą wiadomości e-mail na adres przesłany w Zgłoszeniu. Pozostałe 

Uczestniczki otrzymają informację mailową o braku zakwalifikowania ich Zgłoszeń do finału 

Projektu.  

2. Uczestniczka jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Partnera 

Merytorycznego o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. W przypadku 

braku powiadomienia, doręczenie na adres wskazany w Zgłoszeniu uznaje się za skuteczne. 

Dane do kontaktu znajdują się na Stronie Projektu. 

3. Nagrodzona Uczestniczka nie może przekazać nagrody innej osobie. 

4. Nagrody Projektu zostaną przekazane Finalistkom w terminie do 30 dni od ogłoszenia 

wyników. Aby otrzymać przelew Finalistka jest zobowiązana do podania rachunku bankowego 

oraz właściwego do swoich rozliczeń urzędu skarbowego. Nagroda przekazana Finalistce jest 

nagrodą w wysokości netto. Organizator jest odpowiedzialny za przekazanie zryczałtowanego 

podatku od nagrody do właściwego urzędu skarbowego Uczestniczki. 

8. Finalistki Projektu zobowiązują się do poinformowania w swoich kanałach informacyjnych 

(prywatnych i firmowych) o wsparciu finansowym i promocyjnym przez markę Pantene. 

9. Finalistki, oprócz wsparcia finansowego, otrzymują wsparcie promocyjne od Organizatora i 

Partnera Merytorycznego. 

 

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Każda Uczestniczka, który przesłała w ramach Projektu Zgłoszenie oświadcza, że jest 

wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne majątkowe i osobiste prawa autorskie lub 

oświadcza, że posiada wiedzę, że Zgłoszenie nie narusza autorskich praw majątkowych i 

osobistych osób trzecich. 

2. Uczestniczka zwalnia Organizatora i Partnera Merytorycznego od wszelkich roszczeń osób 

trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego 

Zgłoszenia przenoszone na Organizatora lub Partnera Merytorycznego  na podstawie 



                                                                                                                
postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestniczce w dacie przesłania Zgłoszenia i 

wydania Nagrody. 

 

§ 7 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

1. Organizator i Partner Merytoryczny będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 

Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie 

Projektu. 

2. Organizator i Partner Merytoryczny zastrzega sobie prawo do zmian Terminów Projektu, o 

czym Uczestnicy zostaną powiadomieni na Stronie Konkursowej.  

 

§ 8 

 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU  

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2020. 

 

§ 9 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Projektem należy zgłaszać na adres Partnera Merytorycznego 

z dopiskiem Projekt Pantene – Power of Us na następujący adres: Fundacja Przedsiębiorczości 

Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa lub w formie elektronicznej na następujący 

adres e-mail: m.jezynska@fundacjakobiet.org., przed upływem czasu trwania Projektu oraz po 

jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego 

zakończenia. 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Partnera 

Merytorycznego. 

4. Partner Merytoryczny rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Partnera Merytorycznego za 

pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub na adres mailowy 

składającego reklamację, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Wszelkie informacje na temat Projektu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Partnerem 

Merytorycznym. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 

dni. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Projektu przez cały okres trwania Projektu. 

Ponadto, Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Partnera Merytorycznego. 

 



                                                                                                                
 

2. Wszelkie informacje o Projekcie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 

regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego. 

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator/Partner Merytoryczny będą dążyć do rozwiązywania 

wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W 

przypadku zaistnienia sporu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

 

 

 

 


