
REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą : "URODZINY SALONU".
2. Organizatorem konkursu jest : PHU "Active Natural" Teresa Korecka, ul. Joachima  
Lelewela 2/1, 16-100 Sokółka.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma: PHU "Active Natural" Teresa Korecka.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Interneci na profilu Facebook-owym
: "Teresa Korecka: Permanent Make-up " w dniach 29.06.2020-13.07.2020

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik"), może być każda osoba fizyczna, która:
     a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
     b) nie jest pracownikiem: PHU "Active Natural" Teresa Korecka
2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 
warunków:
    a) osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika z §2 pkt 1 .

§3
NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
    a) I PAKIET- -50% NA DOWOLNA USŁUGĘ
    b) II PAKIET- MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI -30%
    c) III PAKIET- ZABIEG BB GLOW NA TWARZ GRATIS 
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przrz Komisję 
Konkursową.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje 
Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i 
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Oraganizator. 
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej prze serwis Facebook w ciągu 
5 ( pięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu. 
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca, powinien 
odpowiedzieć poprzez kontakt telefoniczny pod nr. 661-186-583, w terminie 5 (pięciu) 
dni od dnia wysłąnia powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 
6. Zdobywca nagrody powienien ją wykorzytać w ciągu 3 miesięcy od daty wyników 
konkursu.
7.Zdobywca nagrody na jej odebranie powinien umówić się, nie poźniej niż 7dni po 
ogłoszeniu wyników, w dogodnym dla ORGANIZATORA terminie. 
6. Za przekazanie nagród Zwycięscy odpowiedzialny będzie pracownik firmy : PHU 
"Active Natural" Teresa Korecka. 
8. W myśl niniejszego regulamnu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez : PHU "Active Natural" Teresa 



Korecka. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, opierany, przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem 
nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulamnu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w 
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: www.studionatura.pl.


