REGULAMIN KONKURSU: “WYGRAJ 10 ZESTAWÓW OD AVON”
1. Organizatorem konkursu jest serwis www.musthavefashion.pl
2. Fundatorem i nagród jest firma Zrabatowani.pl za pośrednictwem firmy Salefilter Sp. Z o.o.,
Rybnik, Raciborska 35a, 44-200
3. Konkurs odbywa się za pomocą tablicy Organizatora Must Have Fashion
4. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności w związku z organizacją konkursu
5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa
jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji
konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach
serwisu
6. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do
internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
7. Konkurs rozpoczyna się 22 marca 2016 roku i kończy się 5 kwietnia 2016 roku
8. W konkursie może wziąć udział osoba powyżej 18 roku życia, która posiada profil w
serwisie facebook.com.”; „Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania
nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą.”
9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie wykonania zadania konkursowego czyli
odpowiedź na pytanie “Jaki jest Twój ulubiony zapach kosmetyku?”. Osoba, która
odpowie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na takie zdanie staje się
uczestnikiem konkursu i ma szansę wygrania nagrody.
10. Do wygrania jest 10 zestawów kosmetyków kolorowych marki AVON. W skład jednego zestawu
wchodzą 3 kosmetyki widoczne na zdjęciu konkursowym czyli peeling, szminka i podkład. Kolor
kosmetyku losowo wybiera Fundator nagrody.
11. Wygra 10 najciekawszych według Organizatora odpowiedzi, które zostaną
wybranę przez firmę Salfilter oraz Must Have Fashion
12. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy Organizatora w dniu 06.04.2016. Osoby, które
wygrają są zobowiązane do przesłania swoich danych adresowych do Organizatora
13. Uczestnik, który zwycięży, w celu uzyskania nagrody powinien podać dane do
wysyłki.”; „Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać
nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
14. Dyskwalifikowane będą osoby, które nie poprawnie odpowiedziały na zadanie
konkursowe
15. Dane adresowe Uczestników zbierane przez Salefilter są tylko w celu wysyłki
nagrody. Nie będą przetwarzane w żadnych innych celach. Nie będą przetrzymywane.
Dane adresowe przekazane zostaną agencji Salefilter w celu wysyłki nagród.
16. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e mail
musthavefashion.pl@gmail.com

