REGULAMIN KONKURSU
§1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1.

Konkurs jest organizowany pod nazwa :.................................................................

2.

2. Organizatorem konkursu jest : PHU "Active Natural" Teresa Korecka, ul. Joachima Lelewela 2/1, 16-100
Sokołka.

3.

3. Fundatorem nagrod w konkursie jest firma: PHU "Active Natural" Teresa Korecka.

4.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłacznie w Internecie na profilu Facebook- owym : „ Studio Natural
Makijaz Permanentny Teresa Korecka " w dniach 11.01.2019- 18.01.2019r.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik"), moze byc kazda osoba fizyczna, ktora:
a) posiada pełna zdolnosc do czynnosci prawnych,
b) nie jest pracownikiem: PHU "Active Natural" Teresa Korecka

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łaczne spełnienie nastepujacych warunkow:
a) osoba bioraca udział w konkursie musi posiadac status Uczestnika z §2 pkt 1 .

§3 NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie sa:
.................................................................................................................................
2. Zdobywcami nagrod w Konkursie sa Uczestnicy, wyłonieni przez Komisje Konkursowa, ktorzy w czasie trwania
konkursu umieszcza pod postem konkursowym, na profilu Facebook-owym : „Studio Natural" odpowiedz na pytanie: 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisje Konkursowa. Wszelkie
watpliwosci dotyczace zasad Konkursu, interpretacji i postanowien tego Regulaminu rozstrzyga Oraganizator.
4. Zdobywcy nagrod zostana powiadomieni o wygranej prze serwis Facebook w ciagu 5 ( pieciu) dni roboczych od
zakonczenia konkursu.
5. Celem potwierdzenia checi przyjecia nagrody, powiadomiony zdobywca, powinien odpowiedziec poprzez kontakt
telefoniczny pod nr. 661-186-583, w terminie 5 (pieciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem
przepadniecia prawa do nagrody.
6. Zdobywca nagrody powinien ja wykorzystac w ciagu 3 miesiecy od daty wynikow konkursu.
7.Zdobywca nagrody na jej odebranie powinien umowic sie, nie pozniej niz 7dni po ogłoszeniu wynikow, w dogodnym
dla ORGANIZATORA terminie.
8.Za przekazanie nagrod Zwyciescy odpowiedzialny bedzie pracownik firmy : PHU "Active Natural" Teresa Korecka.
9 W mysl niniejszego regulaminu, kazdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialnosci za konkurs
prowadzony przez : PHU "Active Natural" Teresa Korecka.
10 Konkurs nie jest w zaden sposob sponsorowany, opierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim
zwiazany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKOW KONKURSU
1.

Przystepujac do konkursu i akceptujac niniejszy regulamin uczestnik wyraza zgode na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane beda przetwarzane w celu przeprowadzenia
konkursu oraz w zwiazku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KONCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowien niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunkow
uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczegolnosci zmian terminow poszczegolnych czynnosci konkursowych.
Zmieniony regulamin obowiazuje od czasu opublikowania go na stronie: www.studionatura.pl.

