
Konkurs Stylistyczny Miss Fashion 2019 
Regulamin

Art. 1 Spółka BEEMOOV SAS, 57 bd Gaston Serpette, 44000 NANTES, organizuje Konkurs rysunkowy
pod przewodnictwem administratorki o pseudonimie Nineland, na stronie www.missfashion.pl, od 4
listopada 2019 do 10 listopada 2019 włącznie.

Art. 2 Konkurs polega na zgłoszeniu jednej oryginalnej pracy rysunkowej na gracza, który zaproponuje
kompletny strój dla swojej Miss. Przez oryginalny rysunek rozumie się, że gracz prezentuje unikalny
pomysł, którego jest autorem. Rysunek musi zostać wysłany najpóźniej do 10 listopada 2019 do północy
poprzez elektroniczny link zamieszczony na Forum missfashion.pl w dyskusji poświęconej konkursowi. 

Spośród przesłanych rysunków zostanie wybranych 3 zwycięzców spośród następujących wersji gry: 
mabimbo.com, princesapop.com, modepueppchen.com, missmoda.es, myfashiongirl.it, missfashion.pl, 
moyabimbo.ru i likeafashionista.com." Każdy zwycięzca zostanie o tym poinformowany poprzez 
wiadomość prywatną i otrzyma 20 000 miss monet 4 grudnia 2019. Ponadto, strój każdego zwycięzcy 
zostanie przerysowany i pojawi się w butiku “U Nine” w grze missfashion.pl. Zwycięzca otrzyma swój 
strój w grze w prezencie, we wszystkich dostępnych kolorach.

Art. 3 Każdy, kto wyśle swoje zgłoszenie, upoważnia BEEMOOV de edycji i adaptacji rysunku, który 
pojawi się w butiku “U Nine” w grze missfashion.pl oraz zgadza się na odstąpienie od praw autorskich do 
rysunku. BEEMOOV będzie miał prawo użyć lub opublikować obrazek, a uczestnik nie będzie rościć 
prawa do odszkodowania z tego tytułu.

Art. 4 Konkurs jest dostępny dla każdej pełnoletniej osoby fizycznej (+18 lat), oprócz dla osób, które brały
udział w tworzeniu gry oraz dla ich rodzin. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod
warunkiem, że rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę. Udział w konkursie oznacza wcześniejsze
otrzymanie zgody od rodzica lub opiekuna. Missfashion.pl zastrzega sobie prawo do poproszenia w
dowolnym momencie o przesłanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna w celach weryfikacyjnych. 
Każda osoba niepełnoletnia, która nie prześle pisemnej zgody w przeciągu 15 dni zostanie 
zdyskwalifikowana z konkursu i utraci swoje nagrody.

Art. 5 Należy zaakceptować powyższy regulamin, aby wziąć udział w konkursie. Gracz, który bierze 
udział w konkursie, zaświadcza, że spełnił wszystkie powyższe warunki i zobowiązuje się do 
przestrzegania Regulaminu.
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