Regulamin V edycji konferencji Meet Beauty
1. Postanowienia Ogólne
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec osób wypełniających zgłoszenie
oraz uczestników Konferencji Meet Beauty. Organizatorem Konferencji jest BLOGmedia Sp. z
o.o., ul. Kurhan 6n, 02-203 Warszawa.
2. Określenia:
a. ORGANIZATOR: BLOGmedia Sp. z o.o., ul. Kurhan 6n, 02-203 Warszawa, adres
rejestrowy spółki: ul. Partyzantów 13L, 05-850 Ożarów Maz.
b. WYDARZENIE: V edycja konferencji Meet Beauty, odbywająca się w dniu 12 września
2020 i jest wydarzeniem online.
c. REJESTRACJA: poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie
www.meetbeauty.pl.
d. POTWIERDZENIE UCZESTNICTA: wysyłane drogą elektroniczną na wskazany adres
email potwierdzenie uczestnictwa w V edycji Konferencji Meet Beauty.
e. UCZESTNIK: osoba która wypełniła zgłoszenie do V edycji konferencji Meet Beauty i
dostała potwierdzenie uczestnictwa i zaproszenie na konferencję Meet Beauty.
3. Uczestnicy
Uczestnik musi spełniać następujące warunki, aby móc przystąpić do procesu rekrutacji:
a. mieć ukończone 16 lat
b. od co najmniej 1 roku aktywnie blogować, vlogować lub działać w mediach
społecznościowych (Instagram, Facebook)
c. kanały Uczestnika muszą być aktywne i regularnie prowadzone przez co najmniej 6
miesięcy
d. Twórczość Uczestnika musi zawierać się w kategorii BEAUTY, czyli: recenzje
kosmetyków, pielęgnacja włosów, pielęgnacja skóry, manicure i zdobienie paznokci,
makijaż. Minimum 10 % wszystkich treści na zgłaszanym blogu, vlogu, kanale
społecznościowym powinno być poświęconych wymienionej tematyce BEAUTY.
e. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym
wypełnienia formularza rejestracyjnego, w tym podania prawidłowych statystyk
bloga lub vloga za ostatni miesiąc. W przypadku wątpliwości organizatora w zakresie
prawidłowości danych, Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe przesłanie
zrzutu ekranu z narzędzia Google Analytics lub Google Blogger w celu weryfikacji
danych.
f. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla osób, które otrzymały Potwierdzenie
Uczestnictwa.
4. Terminy i wybór uczestników wydarzenia
a. Rejestracja na V edycję konferencji Meet Beauty rozpocznie się w dniu 24.08.2020 i
potrwa do 31.08.2020.
b. Po zamknięciu rejestracji Organizator weryfikuje zgłoszenia i wybiera Twórców,
którzy zostaną zaproszeni na Wydarzenie.
c. Organizator wysyła potwierdzenie udziału w Wydarzeniu maksymalnie do dnia
3.09.2020.
d. Organizator poinformuje wszystkich zgłoszonych za pomocą formularza
kontaktowego o statusie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. Organizator rozróżnia
następujące statusy:
- ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
- ODZRZUCENIE

e. Statusy będą przyznawane w następujących przypadkach:
- ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ – status otrzymują osoby, które otrzymają
zaproszenie na V edycję Konferencji Meet Beauty i przed wydarzeniem dostaną
indywidualny link do zalogowania się do uczestnictwa w wydarzeniu.
- ODZRZUCENIE – status otrzymają osoby nie spełniające wymogów niniejszego
regulaminu oraz osoby które ze względu na ilość uczestników nie będą mogły
otrzymać zaproszenia na V edycję konferencji. W szczególności osoby niepełnoletnie,
oraz osoby nie tworzące treści na blogu, vlogu, w kanałach społecznościowych z
kategorii BEAUTY, osoby które dostały zaproszenie na poprzednie edycje Konferencji
Meet Beauty, a w nich nie uczestniczyły i nie poinformowały Organizatora o braku
obecności.
f. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa osób, które otrzymały zaproszenie na
konferencję, Organizator przyzna miejsca osobom odrzuconym, które jednak
spełniają warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Organizator potwierdzi zaproszenie
drogą mailową na minimum 2 dni przed wydarzeniem.
g. Kryteria wyboru Uczestników konferencji:
- wielkość bloga, vloga, kanałów społecznościowych – mierzona miesięcznymi
zasięgami na blogu (PV i UU z Google Alanytics lub Google Blogger), zasięgi
materiałów video na YouTube, ilość obserwatorów i zaangażowanie pod
publikowanymi treściami na Instagramie (Organizator uwzględnia sztucznie
nabijanie obserwatorów i ruchu), ilość fanów i zaangażowanie na fanpage na
Facebooku.
- tematyka beauty – minimum 10% treści o charakterze urodowym
- w przypadku otrzymania zaproszeń na poprzednie edycje Meet Beauty
Organizator zweryfikuje czy Uczestnik był obecny, czy obecność obejmowała
wszystkie dni konferencji, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wybranej edycji
Organizator zweryfikuje kiedy nastąpiło zgłoszenie i czy umożliwiało ono wybór
innej osoby z listy rezerwowej.
- w przypadku otrzymania zaproszeń na poprzednie edycje Meet Beauty
Organizator zweryfikuje czy Uczestnik dokonywał publikacji na swoim blogu/vlogu,
kanałach społecznościowych związanych z konferencją oraz kosmetykami i
markami, które miał okazję poznać podczas konferencji.
5. Rezygnacja z udziału
Uczestnik Wydarzenia może zgłosić rezygnację z udziału w Wydarzeniu.
a. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania o tym organizatora najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną
datą wydarzenia.
b. Organizator Wydarzenia nie dopuszcza możliwości zmiany przez Uczestnika
Wydarzenia osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w Wydarzeniu.
c. Rezygnacji z Wydarzenia należy dokonać, przesyłając do Organizatora e-mail ze
stosowną wiadomością na adres: konferencja@blog-media.pl
6. Uczestnictwo w Konferencji Meet Beauty
a. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wypełniając
formularz zgłoszeniowy Uczestnik potwierdza, że akceptuje regulamin w całości i
będzie przestrzegał jego postanowień.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu
Wydarzenia.

c. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Wydarzenia
w dowolnym momencie i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej oraz
w kanałach społecznościowych na Facebooku i Instagramie Wydarzenia aktualnych
informacji.
d. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2020 r

