
Regulamin Konkursu

„Dbaj o siebie nie tylko w święta”

I. Organizacja konkursu
1.

Organizatorem Konkursu „Dbaj o siebie nie tylko w święta” (zwany dalej „Konkurs”) jest
Agencja Reklamowa GABO s.c. - Elbląg, ul. 12 lutego 25, wydawca serwisu info.elblag.pl
(zwany dalej „Organizator”).

2.

Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową w rozumieniu art.  2  ustęp  1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3.

Dane osobowe przetwarzane i zbierane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

Konkurs trwa od dnia 03.03.2020 godz. 10:00 do dnia 23.03.2020 godz. 10.00.

2.

Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  pełnoletnie  osoby  fzyczne,  posiadające  pełną
zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  zamieszkałe  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.



3. 

Uczestnikami  Konkursu nie mogą być  pracownicy Organizatora  oraz  Fundatorów,  jak
również  ich  małżonkowie,  dzieci,  rodzice  oraz  rodzeństwo.  Zgłoszenie  konkursowe
następuje  poprzez  przesłanie  e-  mail'a  na  adres  konkurs@info.elblag.pl  w  temacie
wpisując  "Dbaj o siebie nie tylko w święta", a w treści podając swoje imię i nazwisko
numer telefonu i aktualne zdjęcie . Pięć pierwszych Pań weźmie udział w głosowaniu,
które  zostanie  przeprowadzone  na  portalu  społecznościowym  facebook.com.  To
internauci  zdecydują,  do kogo traf „tygodniowe świętowanie”.  Wygra  ta  Pani,  która
zdobędzie najwięcej głosów.

III. Nagrody
1.

Zwycięska Pani otrzyma nagrody:

- rozpisanie indywidualnego programu treningowego oraz diety sponsorowanego przez 
Macieja Szechlickiego

- zabieg relaksacyjny i pielęgnacyjny sponsorowany przez SPA & Wellness Hotelu 
Elbląg**** ( (peeling całego ciała połączony z masażem relaksującym wykonanym na 
ciepłym balsamie oraz zabieg sezonowy (grejfrutowo-cytrynowy) na twarz)

- pielęgnacyjne SPA dla włosów w Atelier Fryzjerskim Marty Babij lub, jeśli nasza 
zwyciężczyni będzie miała takie życzenie, Marta Babij przeprowadzi metamorfozę w 
postaci zmiany dotychczasowego strzyżenia.

- stylizację paznokci oraz botox i lifing rzęs sponsorowany przez New Look – Strefę 
Piękna.

- makijaż okolicnościowy sponsorowany przez Marta Glabisz Make-Up Artst

- kolacja w restauracji Amore Mio Pizza & Grill sponsorowany przez Marco Cocchieri.

- voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Botega Amore Mio 
sponsorowany przez Marco Cocchieri.

- Karnet na miesięczny kurs tańca na latna solo sponsorowany przez Centrum Tańca 
Cadmans



2.

Po  ogłoszeniu   wyników  i  przekazania   informacji   o  tym  zwyciężczyni,   za
pośrednictwem serwisu  info.elblag.pl nagrodę należy odebrać w terminie wskazanym
przez  Organizatora  konkursu.  W  przypadku,  gdy  zwycięzca  nie  odbierze  nagrody  w
podanym  terminie  –  nagroda  zostanie  przyznana  kolejnej  Uczestniczce  Konkursu  z
największą ilością zdobytych głosów. Pani, która nagrody nie odbierze, zostanie o tym
fakcie poinformowana na stronie serwisu info.elblag.pl

3.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę oraz na inną nagrodę

4.

Organizator  zastrzega  sobie,  że  zwyciężczyni  Konkursu  nie  może  przenosić  praw  z
wygranej. Nagrody na osoby trzecie.

5.

Koszty związane z uzyskaniem  nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fzycznych (Dz.U. 1991
Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) pokrywa Uczestnik- Zwycięzca Konkursu.

IV. Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  w  przez  cały  okres  trwania  Konkursu  na  Stronie
Konkursowej info.elblag.pl w artykule ogłaszającym rozpoczęcie Konkursu

2.

Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych
powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia
konkursu.



4.

Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą
naruszać  praw  już  nabytych  przez  Uczestników  oraz  nie  będą  pogarszać  warunków
konkursu.

5.

Reklamacje  w  sprawie  organizowanego  Konkursu  należy  przesyłać  pisemnie  do
Organizatora w terminie 3 dni od momentu ogłoszenia wyników


