
REGULAMIN KONKURSU “Makijaż na letnią imprezę”  
  
  

§ 1 Postanowienia ogólne  
  
1. Organizatorem konkursu “Makijaż na letnią imprezę” jest BEAUTY COMPANY S.C. 
Monika          Busz-Rusiecka, Dominik Rusiecki ul. Poznańska 39 64-100 Leszno. Konkurs 
odbywa się na            forum organizatora www.ladymakeup.pl  
  
2. Regulamin ten określa zasady udziału w Konkursie oraz formę jego przebiegu, a także 
nadzoru nad jego przeprowadzeniem. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w 
szczególności         Kodeksu Cywilnego.  
  
3. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki            udziału w Konkursie.  
  
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.08.2017 i potrwa do 15.08.2017 GODZ. 23:59. Wyniki 
ogłoszone zostaną 16.08.2017 na forum www.ladymakeup.pl w konkursowym wątku. 
 
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, koszt wysyłki nagrody ponosi 
organizator.  
  
6. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest BeautyStore ul. Wysłoucha 42a, 52-433 
Wrocław. 
 
  
 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w konkursie  
  
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która udzieli zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz 
dostarczenia nagród. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody oraz 
zaakceptowanie regulaminu.  
  
2. Zasady udziału w konkursie: Wykonaj makijaż idealny na letnią imprezę. Na zdjęciu 
trzymaj jeden z produktów, użyty do jego wykonania.  
3. W konkursie można dodać jedno zgłoszenie. Osoba zamieszczająca wpis musi być w 
100% twórcą treści. Zabronione jest kopiowanie tekstów z innych stron. Dodatkowo praca 
nie może brać udziału w innych konkursach i być wcześniej publikowana. Niedozwolone jest 
naruszanie praw autorskich!  
4. Nagrodą w konkursie jest najnowszy Beautyblender o wartości 69zł. Wygrywają dwie 
osoby, jedna osoba zdobywa jedną gąbkę.  
  



5. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także 
prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych 
z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Organizatora. Nie jest możliwa wymiana nagrody na świadczenie pieniężne.  
  
6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Jeśli uczestnik nie ma ukończonych 18 
lat musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.  
 
  
  

§ 3 Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu  
  
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby 
współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie 
ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
  
2. Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu. Zgłoszenie 
przesłane            przez Uczestnika będzie brało udział w Konkursie, w czasie trwania 
którego zostało            dostarczone do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie 
okresu trwania konkursu lub z  innych przyczyn naruszające warunki niniejszego 
Regulaminu, nie będą brały udziału w           Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo 
usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie  będą przysługiwać żadne roszczenia z 
tego tytułu.  
  
  

     § 4 Dane osobowe uczestników konkursu  
  
1. Zwycięzca proszony jest o wysłanie wiadomości w ciągu 7 dni od momentu 
zakończenia              konkursu na adres sklep@ladymakeup.pl lub w wiadomości 
prywatnej na profilu facebook           organizatora. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne w celu wysłania           nagrody. Istnieje również 
możliwość odbioru osobistego nagrody w siedzibie organizatora.  
  
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża 
także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 
29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)  
  
  
  

 
 
 



 
 
 

§ 5 Odpowiedzialność  
  
1. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i          
terminowość doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym za         
pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej)      
listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i             
inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem        
których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych.          
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy        
techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.         
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników        
postanowień niniejszego Regulaminu.  
  
  
  
  
  

§ 6 Postanowienia końcowe  
  
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: 
https://static.ladymakeup.pl/regulaminy/2017-08-11.pdf   
  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz 
prawo do              przedłużenia czasu trwania konkursu pod warunkiem, że nie 
naruszy to praw nabytych przez             Uczestników. O zmianie Regulaminu lub 
przedłużeniu czasu trwania konkursu Organizator          powiadomi na stronie 
internetowej www.ladymakeup.pl.  
 

https://static.ladymakeup.pl/regulaminy/2017-08-11.pdf

