
Regulamin Konkursu „Wspomnienia z wakacji” na 
fanpage’u Facebook Time for Wax

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a Time for Wax. Organizator prowadzi Konkurs na Fanpage’u Time 
for Wax.

2. Dane firmy Organizatora konkursu: Time for Wax Sp. z o.o. ul. Narbutta 82, 02-529 Warszawa, NIP 5213666292

3. Fundatorem nagród jest: Organizator Konkursu.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebo-
okiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

6. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: 3-stopniowe nagrody w postaci voucherów na depilację 
do realizacji w dowolnym salonie Time for Wax w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników:

1 nagroda - voucher o wartości 250 zł,

2 nagroda - voucher o wartości 150 zł,

3 nagroda - voucher o wartości 100 zł.

2 nagrody pocieszenia - torby plażowe z napisem „Najpierw waxing, potem plażing”. Wysyłane na adres pocztowy 
podany w korespondencji.

W konkursie zostanie nagrodzone łącznie 5 osób.

§2. Słownik pojęć

1



1. Użytkownik – osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która bierze udział w Konkursie. Warunkiem jest, 
że osoba ta chociaż raz skorzystała z depilacji woskiem w salonach Organizatora i jest zarejestrowana w jego systemie.

2. Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika jako „Znajomy”.

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 17 października 2017 r. o godzinie 11:59. Konkurs kończy się w dniu 22 października 
2017 r. o godz. 23:59.

2. Wyniki zostaną ogłoszone 30 października 2017 r, do godziny 23:59. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie 
w wiadomości prywatnej.

3. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:

A. Polubieniem postu konkursowego

B. Zamieszczeniem komentarza w postaci zdjęcia pod postem.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1.  Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) uczestników Konkursu, którzy nie spełniają warunków, o których 
mowa w §2 i §3. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy 
regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§5 NAGRODY

1.  Nagrody w konkursie:

Drobne upominki od firmy i partnerów: koszulki, napoje, kosmetyki, torby płócienne, vouchery na usługi, drobna bi-
żuteria.

2.  Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.

3.  Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni o trzymają nagrodę po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

4.  Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 

5.  Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Vouchery mogą 
zostać wykorzystane przez Laureata również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie vo-

ucherów ani oferowanie ich innym osobom w celu odsprzedaży.

7.  Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
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§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione 
dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert 

od Organizatora ze strony Time for Wax Sp. z o.o. także w tym celu. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny 
do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 

3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. 

4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypad-
kach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7 PRZEKAZANIE NAGRÓD

1.  Po otrzymaniu udzieleniu przez Uczestnika prawidłowej odpowiedzi zostaje wydana nagroda.

2.  Nagrody rzeczowe zostaną wydane laureatom tego samego dnia, bezpośrednio po zaakceptowaniu jej.

3.  Vocuhery będą wydane tego samego dnia. Ich termin realizacji upływa zgodnie z datą podaną na voucherze.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

§8 REKLAMACJE

1.  Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy kontakt@timeforwax.pl . Rekla-
macja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu 
zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny 
oraz opis reklamacji. 

3.  Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Konkurs trwa w dniu 23 sierpnia 2017 roku w godzinach otwarcia salonów Time for Wax.

2.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3.  Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej http://www.timeforwax.pl/
konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

4.  Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i 
prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.

3

mailto:kontakt@timeforwax.pl
http://www.timeforwax.pl/konkurs
http://www.timeforwax.pl/konkurs

