
REGULAMIN KONKURSU „Wspólne Momenty z Cameleo” 
 

(zwany dalej: Regulamin) 
 

§ 1 
 

DEFINICJE 
 

Dla celów niniejszego Regulaminu będą mieć zastosowanie następujące definicje: 

1) Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą Wspólne Momenty na zasadach określonych w Regulaminie; 

2) Organizator – Delia Cosmetics Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzgowie, ul. Leśna 5, 
95-030 Rzgów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000203419, posiadającą numer NIP: 7272333311, numer REGON: 471714401, o kapitale 
zakładowym 100 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”, reprezentowaną przez: Członka -  Alinę Szmich 

3) Jury – co najmniej 3-osobowy zespół wybrany przez Organizatora. 

4) Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu 

poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

§ 2 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu społecznościowego 
Facebook na fanpage’u Cameleo    Delia Cosmetics. 

2. Celem Konkursu jest promocja marki Cameleo. 

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na  fanpage’u Cameleo w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. od godziny 12:00 
do dnia 26 listopada 2017 r. do godziny 23:59. 

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Jury. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest w pełni 
zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za prowadzenie Konkursu. 

6. Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  nr 201 poz. 1540 ze zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą przewidzianą w powołanej ustawie.  

§ 3 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być: 

1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych , jeśli posiada pisemną zgodę swojego 

przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

 spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 

 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1) posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook, na którym użytkownik występuje pod własnym imieniem 
i nazwiskiem (przy czym dopuszczalne jest jedynie używanie powszechnie stosowanych zdrobnień imion lub 
równocześnie innych dodatków oprócz imienia i nazwiska); 

2) zapoznanie się z treścią Regulaminu zamieszczonego na  fanpage’u Cameleo lub na stronie www.cameleo.eu; 
3) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; 
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. 

 

 

 



3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby świadczące usługi dla Organizatora oraz inne 
podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również osoby najbliższe wyżej 
wymienionych. osób, tj. małżonkowie, , wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, 
teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony, konkubenci. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
§ 4 

 
ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego wspólne momenty uczestnika z wybraną osobą 

(np. przyjaciółką/lem, siostrą, bratem, rodziną, znajomymi lub inną osobą.) z którą uczestnik spędza w przyjemny 
sposób wspólne chwile (typu wakacje, zabiegi kosmetyczne, zakupy, rozmowy, podróże, jedzenie itp.) 

2. Zdjęcie powinno zostać zamieszczone przez Uczestnika na fanpage’u Cameleo jako komentarz pod postem 
informującym o Konkursie. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę zdjęć, ale każde zdjęcie powinno być zamieszczone 
w oddzielnym komentarzu pod postem informującym o Konkursie i spełniać warunki zadania konkursowego. 

4. Oznaczenie postu informującego o konkursie na fanpage’u  Cameleo symbolem „lubię to” lub „super” poprzez kliknięcie 
na ikonę uniesionego kciuka lub serduszka. 

5. Wykonanie zadania konkursowego w sposób określony w ust. 1-4 jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu. 

6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jego zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr 
osobistych osób trzecich. 

7. Zgłoszenie do Konkursu nie może: 

1) być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Delia Cosmetics Sp. z o.o.; 

2) zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Delia Cosmetics Sp. z o.o.; 

3) zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa 
lub dobrymi obyczajami;  

4) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych. 

8. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane uprzedniej obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom 
stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. 
Zakres dopuszczalnej edycji zdjęcia obejmuje także zastosowanie filtrów z aplikacji Instagram (np. lark, juno, sierra). 
Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Stosowanie dodatkowych 
emotikonek, tekstu lub filtrów typu Snapchat jest niedopuszczalne. 

9. Jury ma prawo do dyskwalifikacji zdjęć nieodpowiadających tematowi zadania konkursowego lub niespełniających 
innych warunków Konkursu. 

§ 5 
 

PRAWA AUTORSKIE ORAZ OCHRONA WIZERUNKU 
 

1. Zgłaszając do Konkursu zdjęcie przedstawiające wizerunki osób, Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne upublicznienie 
swojego wizerunku, a także oświadcza, że osoby uwidocznione na zdjęciu (zdjęciach) również wyrażają zgodę na 
upublicznienie ich wizerunku na fanpage’u Cameleo na portalu społecznościowym Facebook oraz na Instagramie 
Cameleo_official  i nie będą dochodziły ani teraz ani w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu. W razie skierowania 
przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią w związku z upublicznieniem jej wizerunku, Uczestnik 
zobowiązuje się do poniesienia pełnej cywilnoprawnej odpowiedzialność z tego tytułu. 

2. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem dodanego zdjęcia (wyłącznym twórcą zdjęcia), 
posiadającym do niego pełnię praw autorskich, a dodane zdjęcie nie jest obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami 
osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jej 
praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia pełnej cywilnoprawnej odpowiedzialności wynikającej z 
wad prawnych zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej. 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika na rzecz Organizatora 
autorskich praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia (zdjęć) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie 
wszystkich pół eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, a w szczególności następujących pól 
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu 
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu 
zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie 
do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie 
obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana  z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za 
pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany 
i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, 



nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w 
zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w 
serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; 
wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we 
fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach,  w tym w ramach kompilacji, 
zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,  w różnych wersjach 
zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w 
materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz 
łączenia z innymi utworami.  

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w swoim imieniu zależnych praw autorskich do zgłoszonego 
zdjęcia (zdjęć), co obejmuje w szczególności redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, 
itp., a także korektę wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie osobom trzecim. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania względem Organizatora swoich autorskich praw osobistych i zezwala 
mu na wykonywanie tych praw w jego imieniu wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie osobom 
trzecim.  

§ 6 
 

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY 
 

1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe w okresie 
trwania Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, 
nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. 

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie wybranych 7 osób (jedna osoba pierwsze miejsce, jedna osoba drugie miejsce i pięć 
osób trzecie), którzy w ocenie Jury najlepiej wykonali zadanie konkursowe. Kryterium oceny będzie kreatywność oraz 
ogólne wrażenie, jakie wywiera praca konkursowa. Zwycięzcy Konkursu nie zostaną wybrani w sposób losowy. Każdy 
zwycięzca ma prawo do jednej nagrody.  

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. Opinie 
Jury o poszczególnych zgłoszeniach do Konkursu nie są udostępniane. Jury przyznaje nagrody według własnego 
uznania. 

5. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane po zakończeniu Konkursu, nie później niż w dniu 3 grudnia 2017 
r. na portalu społecznościowym Facebook, fanpage’u Cameleo i na stronie www.cameleo.eu.  

6. Zawiadomienie o wygranej w Konkursie zostanie opublikowane pod postem informującym o Konkursie na fanpage’u 
Cameleo.  

§ 7 
 

NAGRODY 
 

1. Nagrodami w Konkursie są: pierwsze miejsce: 1000 zł oraz roczny zapas kosmetyków, drugie miejsce: 500 zł na zakupy 

oraz roczny zapas kosmetyków, trzecie miejsce: roczny zapas kosmetyków. Listę określającą roczny zapas kosmetyków 

stanowi Załącznik nr 4. 

2. Do wartości nagród określonych w ust. 1 zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 
11,11 % wartości nagrody wskazanej w ust. 1. Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę na to, aby kwota 
dodatkowej nagrody pieniężnej została bezpośrednio przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego 
z tytułu nagrody wygranej w Konkursie.  

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy 
nagrody, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu 
wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do 
wypełnienia przez niego ww. obowiązków. Formularz danych w celu opłacenia podatku od nagrody stanowi Załącznik 
nr 2 i 3 do Regulaminu.   

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, ani prawo przeniesienia 
roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. 

§ 8 
 

ZASADY ODBIORU NAGRÓD 
 



1. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w okresie do 31 grudnia 2017r. na koszt Organizatora.  

2. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zobowiązany jest odebrać nagrodę 
wraz z przedstawicielem ustawowym (opiekunem prawnym) lub przekazać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego 
(opiekuna prawnego) na udział w Konkursie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2), najpóźniej w dniu odbioru nagrody.  

3. Niezastosowanie się do zasad odbioru nagrody lub rozbieżność imienia i nazwiska na portalu społecznościowym 
Facebook w porównaniu do imienia i nazwiska wskazanego na dokumencie tożsamości może skutkować utratą prawa 
do nagrody.  

§ 9 
 

REKLAMACJE 
 

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie listem 
poleconym skierowanym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-Wspólne momenty – Cameleo”. 

2.  Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w terminie nie późniejszym niż 14 dni od jego 
zakończenia. 

3.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, 
oczekiwany sposób jej rozpatrzenia oraz własnoręczny podpis.  

4.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Reklamacje niespełniające 
warunków określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane. 

  
§ 10 

 
DANE OSOBOWE 

 
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922ze 
zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na fanpage’u Cameleo na portalu społecznościowym Facebook i na 
stronie www.camelo.eu.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestników odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą 
być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w tym w szczególności do wysyłania Uczestnikom 
materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach związanych z działalnością Delia Cosmetics Sp. 
z o.o. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 32 ust. 
Ustawy wym. W ust. 11 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo 
do ich modyfikowania, żądania usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania. 

5. Dane osobowe gromadzone w ramach realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako 
administratora danych. Nie będą one udostępniane żadnej innej osobie fizycznej lub prawnej lub innym podmiotom 
trzecim bez zgody Uczestnika. 

6. Wysłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik zapoznał się 
z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

§ 11 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w funkcjonowaniu sieci Internet na 
urządzeniach używanych przez Uczestnika.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez siebie czasową lub stałą niedostępność fanpage’u 
Cameleo na portalu społecznościowym Facebook. 

3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na fanpage’u Cameleo i na stronie www.cameleo.eu 
, a także jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

4. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o 
zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie po ich 
opublikowaniu na fanpage’u i Cameleo i stronie www.cameleo.eu. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

http://www.camelo/


 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz zgody na udział w konkursie osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych; 

Załącznik nr 2 - Formularz danych w celu opłacenia podatku od nagrody dla osoby posiadającej pełną zdolność do 
czynności prawnych; 

Załącznik nr 3 - Formularz danych w celu opłacenia podatku od nagrody dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 

Załącznik nr 4 – Roczny zapas kosmetyków (lista) 

  



Załącznik 1 - ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W 
KONKURSIE 

 
 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 
      (imię i nazwisko) 

legitymujący/a się dowodem tożsamości nr …………………………………………….……..  
(nr dokumentu tożsamości) 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie „Wspólne momenty z Cameleo” organizowanego na profilu Facebook – Cameleo i Delia Cosmetics. 
 
Oświadczam również, że wraz z dzieckiem zapoznaliśmy się z regulaminem w/w konkursu i wyrażamy zgodę na 
wszystkie zawarte tam postanowienia. 

Wyrażam też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka i moich w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 
133, poz. 833 z późn..zm.).  
 

 
 
 
 
 
............................................................................................  
(miejscowość i data) 
 
 
...........................................................................................  
podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu 
 



Załącznik 2 - FORMULARZ DANYCH W CELU OPŁACENIA PODATKU OD NAGRODY (OSOBA PEŁNOLETNIA) 
 
 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

      (imię i nazwisko) 

Oświadczam,  że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Wspólne momenty z Cameleo”  wyrażam zgodę na 

wszystkie zawarte tam postanowienia. 

W związku z przyznaniem mi nagrody w w/w konkursie (organizowanym na profilu Facebook – Cameleo i Delia 

Cosmetics ), poniżej przekazuję dane niezbędne do odprowadzenia podatku dochodowego (zgodnie z § 7, pkt.2 i 3 

regulaminu konkursu) według przepisów prawa. 

 

Pełne imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:  

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP/PESEL: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Seria i numer dowodu: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Urząd Skarbowy i jego adres (właściwy dla miejsca płatności podatku): 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

..........................................                                                            ………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                                                                (podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 - FORMULARZ DANYCH W CELU OPŁACENIA PODATKU OD NAGRODY (OSOBA NIEPEŁNOLETNIA) 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

Oświadczam,  że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Wspólne momenty z Cameleo” i wyrażam zgodę na 

wszystkie zawarte tam postanowienia. 

W związku z przyznaniem mojemu dziecku nagrody w w/w konkursie (organizowanym na profilu Facebook – Cameleo i 

Delia Cosmetics), poniżej przekazuję dane niezbędne do odprowadzenia podatku dochodowego (zgodnie z § 7, pkt.2 i 3 

regulaminu konkursu) według przepisów prawa. 

Pełne imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP/PESEL dziecka: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Urząd Skarbowy i jego adres (właściwy dla miejsca płatności podatku*): 

…………………………………………………………………………………………………... 

......................................................... 
(miejscowość i data) 

..................................................... 
podpis 

*najczęściej miejsce rozliczeń rodzica



DELIA COSMETICS‐ roczny zapas kosmetyków ilość sztuk uwagi 

DC ‐ HENNA ŻELOWA d/brwi i rzęs 1.0 CZARNA  2

DC ‐ HENNA ŻELOWA d/brwi i rzęs 1.1 GRAFIT  2

DC ‐ HENNA ŻELOWA d/brwi i rzęs 3.0 CIEMNY  2

EYEBROW CREATOR ‐ Korektor d/brwi 1.0 CZARNY  3

EYEBROW CREATOR ‐ Korektor d/brwi 3.0 BRĄZOWY  3

EYELASH CREATOR ‐ Serum na wzrost rzęs i brwi  4

DC ‐ EYEBROW SET ‐ cienie do brwi STYLIST PL  2

DC ‐ Pęseta Delia w kartoniku  1

CAMELEO ‐ BB Maska do włosów  6

CAMELEO ‐ BB Odżywka do włosów 12

CAMELEO ‐ BB Płynna keratyna do włosów 12

CAMELEO ‐ BB Szampon do włosów 12

CAMELEO ‐ BB Serum jewabiste do włosów  6

CAMELEO ‐ SUCHY Szampon do wlosow 6

CAMELEO ‐ SOS Szampon d/wło ograniczający wypadanie włosów  12

CAMELEO ‐ SOS Odżywka d/wło ograniczająca wypadanie włosów  12

CAMELEO ‐ SOS Remedium przeciwko wypadaniu włosów 6

CAMELEO ‐ Żel d/wło PROTEINY JEDWABIU EXTRA STRONG  3

CAMELEO ‐ Żel d/wło PROTEINY JEDWABIU STRONG 3

ZEST ‐ CORAL ‐ HYBRID GEL Lakier d/paz + TOP COAT w kartoniku 12 mix kolorów

DC ‐ Odżywka do paznokci CERAMIDY  1

DC ‐  Odżywka d/paz DIAMENT  1

DC ‐ Odżywka d/paz KERATYNA  1

DC ‐ Odżywka d/paz MULTIVITAMINA  1

DC ‐ Odżywka d/paz MEGA EFFECT  1

DC ‐ Żel do usuwania skórek WITAMINY  1

DC ‐ Odżywka d/paz MIGDAŁ ‐ Serum z olejem migdałowym do paznokci i skórek  1

DC ‐ Zmywacz w kremie 6

DC ‐ Zmywacz d/lakieru HYBRYDOWEGO acetonowy 6

DC ‐ ODTŁUSZCZACZ CLEANER do paznokci 3

NEW LOOK ‐ Maskara do rzęs 12

EYEBROW ‐ Maskara do brwi 4ml ‐ GRAFIT  6

DC ‐ INTENSE EYELINER PEN Eyeliner w pisaku CZARNY PL 6

DC ‐ SOFT EYESHADOW Cień do powiek  12 mix kolorów

DC ‐ SOFT BLUSH Róż prasowany 4 kol*1 4 mix kolorów

Puder prasowany z puszkiem i lusterkiem ‐ 05 OPALONY BEŻ 4

DC ‐ BRONZE&SHINE Puder BRĄZUJĄCO‐ROZŚWIETLAJĄCY 2w1 2

LUXURY LOOK ‐ Podkład LIFT & SMOOTH  6 2 kolory

LUXURY LOOK ‐ Podkład LUMI & HEALTHY  6

HD FINISH ‐ Podkład MATT & SMOOTH  6 2 kolory

HD FINISH ‐ Podkład COVER & MATT  6

VELVET SKIN ‐ Podkład HYDRATING & ILLUMINATING  6 2 kolory

VELVET SKIN ‐ Podkład MATTIFYING & COVERING  6

FREE SKIN ‐ Korektor pod oczy 03 IVORY rozświetlająco/kryjący 4ml PL 6

FREE SKIN ‐ Baza pod makijaż  12 mix rodzajów

CREAMY GLAM ‐ Pomadka kolorowa do ust 18 mix kolorów

MATOWA PŁYNNA ‐Liquid LipsticMatt&Longlasting oraz METALLIC FINISH 6 mix kolorów

PURE MATT ‐ Pomadka kolor.MATOWA  6 mix kolorów

STARLIKE ‐ Błyszczyk do ust 12 mix kolorów

DC ‐ LIP PENCIL CIEMNY RÓŻ nr 10 ‐ Kredka konturówka ze złotą nasadką  4

ARGAN CARE krem do twarzy ‐ 3 rodzaje 9 mix rodzajów

DC 2017 ‐ Serum do twarzy  12 mix rodzajów

DC ‐ Masełko do ust KOJĄCY MIÓD SPF20  6

DERMO SYSTEM ‐ Demakijaż 2017 Mleczko butelka  3

DERMO SYSTEM ‐ Demakijaż 2017 Żel do mycia twarzy butelka  3

DERMO SYSTEM ‐ Demakijaż 2017 Woda Micelarna butelka  3

DERMO SYSTEM ‐ Demakijaż 2017 Płyn Dwufazowy RÓŻOWY/HIPOALERGICZNY butelka  3

Załącznik 4 - Roczny zapas kosmetyków



DERMO SYSTEM ‐ Demakijaż 2017 Olejek do mycia twarzy butelka  3

DERMO SYSTEM ‐ Demakijaż 2017 Mgiełka Tonizująca butelka  3

Good Hand ANTI AGE krem do rąk i paznokci nawilżająco‐wygładzający  3

Good Hand HIGH PROTECTION krem do rąk i paznokci odżywczo ochronny  3

Good Hand SOS krem do rąk i paznokci intensywnie regenerujący  3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 1.0 Kąpiel perełkowa do stóp  3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 2.0 Peeling do stóp tuba  3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 3.0 Krem‐pianka do stóp butelka  3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 3.1 Serum  na pękające pięty tuba  3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 3.2 Ekspresowy żel do usuwania zrogowaceń tuba  3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 3.1 Maska wygładzająco‐regenerująca saszetka 10ml + skarpety 3

GOOD FOOT ‐ PODOLOGY 4.0 Odświeżająco ‐ relaksujący spray do stóp butelka  3

DAIRY FUN 2015 ‐ Balsam d/cia   6

DAIRY FUN 2015 ‐ Peeling d/cia   6

DAIRY FUN 2015 ‐ Masło d/cia   6

DAIRY FUN 2015 ‐ Żel pod prysznic JAGODA  6

DAIRY FUN 2015 ‐ Krem d/rąk JAGODA  6
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