§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady obowiązujące dla konkursu
zatytułowanego „ Wymyśl Nazwę Własnej Marki Kosmetyków Naturalnych” (zwanego dalej
Konkursem).
§2

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest:

§3
3.1. Konkurs trwa od dnia 18.06.2016r. do dnia 30.06.2016 r.
3.2. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4.07.2016 r.
3.3. Konkurs organizowany jest na blogu firmowym blog.sveaholistic.pl, a odpowiedzi udzielane przez
Uczestników podawane są za pośrednictwem portalu facebook.com pod postem wskazanym w
punkcie 5.1. niniejszego Regulaminu.
3.4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu firmowym dostępnym pod adresem
http://blog.sveaholistic.pl/
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§4

4.1. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała w Polsce , posiadająca
konto w portalu facebook.com.
4.2. Osoby, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w Konkursie o ile uzyskają na to zgodę przedstawiciela ustawowego.
4.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i
przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin .
§5
5.1.Aby wziąć udział w konkursie, należy spełniać warunki określone w §4 oraz odpowiedzieć na
podane w p. 5.2. pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna zostać podana
wyłącznie w komentarzu do postu dostępnego pod adresem
https://www.facebook.com/sveaholistic/photos/a.247178372096626.1073741829.229188343895629
/719112054903253/?type=1&theater
5.2. Pytanie konkursowe jest następujące:

- Wyobraź sobie, że tworzysz własną markę kosmetyków naturalnych :)
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a. nadaj unikalną nazwę swojej wspaniałej, nowej marce oraz napisz

b. jaki produkt stworzysz w pierwszej kolejności (np. szampon, krem do twarzy, dezodorant
…...etc.) . Następnie w 1-4 zdaniach podaj argumentację swojego wyboru.

5.3. Udzielając odpowiedzi należy uwzględnić podpunkty a. oraz b.. Odpowiedzi niekompletne lub
udzielone za pośrednictwem innych kanałów, w innych miejscach niż podany w p. 5.1. link lub w
inny sposób (np. mail, wiadomość na FB, telefon, komentarz pod postem innym niż w/w etc.) nie
będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu konkursu.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
§6

Nagrodami w konkursie są 3 zestawy naturalnych kosmetyków włoskich LaSaponaria.

6.1. Spośród nadesłanych odpowiedzi wybierzemy 3 osoby, które nagrodzone zostaną
następującymi zestawami kosmetyków naturalnych LaSaponaria.

I nagroda – Naturalny Szampon do Włosów Extravergine z oliwką z oliwek (200ml) + Naturalne
Mydło Propolis & Cytryna (100g)

II nagroda - Naturalny Szampon Lniany do Włosów Szałwia & Cytryna (200ml) + Naturalne Mydło
Pomarańcza & Cynamon (100g)
III nagroda – Naturalny Szampon Laniany do Włosów Słonecznik & Słodka Pomarańcza (200ml) +
Naturalny Szampon Lniany w Kostce Rozmaryn & Lawenda (100g)
§7

7.1 Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4.07.2016 r na blogu
firmowym http://blog.sveaholistic.pl/. Wyniki zostaną podane także na fan page'u
fb.com/sveaholistic

7.2. Zwycięzca proszony jest w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników do podania swojego
adresu wysyłkowego na terenie Polski oraz numeru telefonu na adres poczty elektronicznej
organizatora: konkurs@sklep.sveaholistic.pl

7.3. Dane przekazane przez Zwycięzcę będą wykorzystane jedynie jednorazowo do wysyłki
nagrody. Dane te nie będą gromadzone ani wykorzystywane do celów marketingowych innych, jak
prawidłowe wysłanie Nagrody.
§8
8.1. Nagrodami w konkursie są wskazane w §6.1. przez Organizatora naturalne kosmetyki włoskie
LaSaponaria.
8.2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

8.3. Wysyłka nagród może odbywać się jedynie na terenie Polski. Organizator nie wysyła nagród
zagranicę.
8.4. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców w ciągu 7 dni roboczych od chwili podania przez
Zwycięzcę pełnych i prawidłowych danych wysyłkowych oraz numeru telefonu.

8.5. Nagrody wysyłane są do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
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USTALENIA KOŃCOWE
§9.

9.1.Jeden użytkownik może wziąć udział w konkursie jeden raz. Nie jest dozwolone branie udziału w
konkursie przy wykorzystaniu wielu kont, w tym kont fikcyjnych.
9.2. W przypadku, gdy Uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe więcej niż jeden
raz, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszą, kompletną odpowiedź.

9.2. Użytkownicy korzystający z kont fikcyjnych lub biorący udział w konkursie przy użyciu wielu
różnych kont, a także utrudniający prawidłowy przebieg konkursu i usiłujący wpłynąć na wynik będą
dyskwalifikowani i nie brani pod uwagę podczas wyłaniania Zwycięzców.

9.3. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać do.Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej :
konkurs@sklep.sveaholistic.pl
9.4. Organizator nie odpowiada za błędy i problemy techniczne leżące po stronie użytkownika lub
operatorów sieci i stron internetowych.
§10
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
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