
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, organizowanym przez firmę 

Beauty Cosmetics Sp. z o.o. ul. Korfantego 19, 53-021 Wrocław (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Celem konkursu jest promocja marki Beauty Cosmetics.  

3. Zadaniem uczestników konkursu, którzy są fanami profilu Po Prostu Piękno, jest rejestracja na 

stronie Beauty Cosmetics. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, każda z osób otrzyma, w 

zwrotnym responderze, przypisany jej link, który następnie będzie mogła udostępnić swoim 

znajomym w dowolnej formie. Za jego pomocą będą oni mogli zarejestrować się na stronie 

Beauty Cosmetics. Aby zdobyć atrakcyjne nagrody, uczestnicy powinni przekonać do dołączenia 

do społeczności skupionej wokół strony internetowej firmy, jak największą liczbę znajomych. 

4. Warunkiem udziału w zabawie jest prawidłowe wypełnienie formularza i rejestracja na 

stronie Beauty Cosmetics. 

5. Konkurs adresowany jest do fanów profilu Po Prostu Piękno.   

6. Nagroda gwarantowana w konkursie to rabat na zakupy w Internecie. Wysokość zniżki jest 

uzależniona od liczby osób, które zarejestrują się na stronie www.bcosmetics.com po kliknięciu 

w link przypisany, polecającemu użytkownikowi. Rabat rośnie o 1 proc., co 30 nowo 

zarejestrowanych na stronie osób, niezależnie od tego, czy są ona znajomymi tego samego, czy 

różnych użytkowników. Oprócz nagrody gwarantowanej, uczestnicy w zależności od liczby 

znajomych, którzy zarejestrowali się na stronie przez ich indywidualny link, otrzymają: 

żel pod prysznic (20-24 osoby zarejestrowane przez link danego Uczestnika) 

balsam do ciała (25-29 osób) 

zestaw podróżny (30-34 osoby) 

zestaw Basic (35-39 osób) 

zestaw Classic Lady (40 i więcej osób) 

7. Liczba zwycięzców jest nieograniczona.    

8. Konkurs potrwa od 21.03.2012 r. do 10.04.2012 r. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone 12.04.2012 r. na stronie www.bcosmetics.com. 

10. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba zatrudniona w Beauty Cosmetics Sp. z o.o., były 

pracownik firmy ani nikt z członków jego rodziny.  

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych na stronie 

internetowej: www.bcosmetics.com oraz na profilu PoProstuPiękno. 

12. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy pocztą na koszt Organizatora w terminie do 30 dni  

od daty ogłoszenia wyników konkursu.   

13. Nagroda nie podlega zamianie na inny produkt lub jego równowartość pieniężną.   

14. Nagroda ufundowana jest przez Organizatora.  

http://www.bcosmetics.com/
http://www.bcosmetics.com/


15. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie 

przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).  

16. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od 

Organizatora korespondencji elektronicznej, również informacji handlowych, na adres email, z 

którego przesłane zostało zgłoszenie.  

17. Organizator może  wykluczyć Uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez niego  

postanowień niniejszego regulaminu.   

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez  

pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek, wysłanych w jego imieniu w związku z prowadzeniem  

konkursu.   

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub  

nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora  

nagród w związku z prowadzeniem konkursu.  

20. W przypadku, gdy z powodów określonych w pkt 18. lub 19., nie będzie możliwe wręczenie  

nagrody, po jej odbiór Uczestnik może zgłosić się osobiście do biura Organizatora w terminie 30  

dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.   

21. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt 20., Uczestnik traci prawo  

do niej.   

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

Uczestników konkursu.   

23. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.   

24. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, mającym wiążącą moc prawną w zakresie  

realizacji konkursu.   

25. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego  

regulaminu.   

26. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani 

powiązana z Facebookiem. Uczestnik zaopatruje w swoje informacje firmę Beauty Cosmetics Sp. 

z o.o., a nie portal Facebook. Informacje, które są podawane będą wykorzystywane wyłącznie do 

celów promocyjnych. 


