Regulamin konkursu “Wiosenne przebudzenie”
1.

2.

3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Organizatorem konkursu jest portal KosmetykoFanki.pl.
1.2.
Sponsorem nagród w konkursie jest sklep https://mexmo.eu/.
1.3.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który jest dostępny na stronie
internetowej KosmetykoFanki.pl w zakładce Konkursy i testy.
1.4.
Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna, pełnoletnia
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
www.kosmetykofanki.pl.
1.6.
Nagrodami w konkursie są 3 vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania w
sklepie https://mexmo.eu/.
1.7.
Laureaci zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora trzyosobową
komisję, która będzie sprawowała nadzór nad poprawnym przebiegiem
konkursu.
1.8.
Dane osobowe przekazane przez uczestnika konkursu w tym: imię i
nazwisko, adres zamieszania oraz telefon będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzania konkursu,
dostarczenia nagród, ewentualnego rozliczenia podatku dochodowego i
postępowania reklamacyjnego. Uczestnik podaje swoje dane osobowe
dobrowolnie, jednak jest to wymóg konieczny do wzięcia udziału w konkursie.
1.9.
Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się na postanowienia niniejszego
regulaminu oraz zasad konkursu znajdujących się na stronie
www.kosmetykofanki.pl
.
ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.
Konkurs przeprowadzony jest na stronie internetowej portalu
www.kosmetykofanki.pl
w okresie od 25.04.2016 do 09.05.2016 do godziny
20.00 i tylko w tym okresie zgłoszenia będą przyjmowane.
2.2.
Laureaci konkursu oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie
portalu www.kosmetykofanki.pl w zakładce Konkursy i testy w dniu
12.05.2016 r.
PRZEBIEG KONKURSU
3.1.
Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwa komisja wyłoniona przez
Organizatora.
3.2.
Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie powinien spełnić zasady konkursu
zamieszczone na stronie konkursowej.
3.3.
Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
3.4.
Tylko poprawne zgłoszenia biorą udział w konkursie.
3.5.
Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, iż treść odpowiedzi na
pytanie konkursowe jest stworzona specjalnie na potrzeby konkursu, nie
narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz nie była publikowanie wcześniej na
żadnej stronie internetowej.

3.6.

4.

5.

Biorąc udział w konkursie uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji na publikację treści zawartej w odpowiedzi na pytanie konkursowe na
okres 3 lat.
PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1.
Komisja powołana przez Organizatora wyłoni trzy najciekawsze i najbardziej
kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4.2.
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie portalu
www.kosmetykofanki.pl
w zakładce Konkursy i testy, wysłane zostaną
również emaile z wiadomością o wygranej na adres email podany w
zgłoszeniu.
4.3.
Nagrody w konkursie wysyłane są tylko na terenie Polski.
4.4.
Wysyłką nagród zajmuje się sponsor konkursu.
4.5.
W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata konkursu w ciągu
dwukrotnej próby jej dostarczenia prawo do nagrody Laureata wygasa a
nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu, którego
wybierze Komisja na postawie kryteriów zawartych w pkt.4.1. Regulaminu
konkursu.
4.6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody
laureatowi w przypadku nie podania przy zgłoszeniu adresu lub podania go
błędnie.
4.7.
Nagrody nie podlegają wymianie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.
Wszelkie pytania, reklamacje oraz zażalenia prosimy kierować na adres
pomoc@kosmetykofanki.pl.
5.2.
Odpowiedzi na pytania oraz rozstrzygnięcie reklamacji oraz zażaleń osoba
otrzyma na adres email z, którego pytanie, reklamacja lub zażalenie zostało
wysłane.
5.3.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jego treści na
portalu KosmetykoFanki.pl.

