
Regulamin Konkursu  

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, organizowanym przez Beauty 

Cosmetics Sp. z o.o. ul. Korfantego 19, 53-021 Wrocław(zwane dalej „Organizatorem”). 

   

2.  Celem konkursu jest promocja marki Beauty Cosmetics.  

 

3. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego Boże Narodzenie to Po 

Prostu Piękne święto?” i przesłaniu jej na adres konkurs@bcosmetics.com.  

 

4. Odpowiedzi konkursowe można przesyłać od 19.12.2011 r. do 23.12.2011 r., do godz. 15.00. 

 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.12.2011 r. na stronie www.bcosmetics.com.  

 

6. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba zatrudniona w Beauty Cosmetics Sp. z o.o. ani nikt 

z członków jego rodziny.  

   

7. Jedna osoba może wysłać  tylko jedno zgłoszenie. Przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia 

eliminuje uczestnika z konkursu.  

  

8. Odpowiedzi należy dostarczać drogą elektroniczną na adres: konkurs@bcosmetics.com  

  

9. Do odpowiedzi należy dołączyć: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. 

   

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację danych uczestnika oraz jego 

odpowiedzi na stronach internetowych: www.bcosmetics.com oraz 

www.facebook.com/PoProstuPiekno. 

  

11. Jury, powołane przez Organizatora, wybierze autora najciekawszej odpowiedzi. Otrzyma on 

nagrodę w postaci zestawu mini – voyage Tre Colori.    

 

12. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy pocztą na koszt Organizatora w terminie do 30 dni 

od daty ogłoszenia wyników konkursu.   

 

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną lub na jej równowartość pieniężną.   

 

14. Nagroda ufundowana jest przez Organizatora.  

 

15. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie 

przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).   

 

16. Organizator może  wykluczyć  uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.   

 



17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 

pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek, wysłanych w imieniu Organizatora w związku z 

prowadzeniem konkursu.   

 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub  

nieprawdziwych danych, dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub 

opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.   

  

19. W przypadku, gdy z powodów określonych w pkt 17. lub 18., nie będzie możliwe wręczenie 

nagrody, po jej odbiór uczestnik może zgłosić się osobiście do biura Organizatora w terminie 30 

dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.   

  

20. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt 19., uczestnik traci prawo 

do niej prawo.   

  

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

uczestników konkursu.   

  

22. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.   

  

23. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji konkursu.   

  

24. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

regulaminu   

 


