Regulamin Konkursu
„Wielkie otwarcie”
Postanowienia Ogólne
§1
1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzanego pod nazwą „Wielkie
Otwarcie” („Konkurs”), w tym uczestnictwa, przebieg oraz zasady przyznawania nagród.

2. Organizatorem Konkursu jest Flebonet Sp. z o. o. z siedzibą w Józefowie przy ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 103 (05-420 Józefów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000515405, NIP 532-204-86-01, („Organizator”)
3. Regulamin będzie ogłoszony i następnie dostępny na stronie internetowej pod adresem www.flebonet.pl, plpl.facebook.com/Flebonet/ a także w lokalu Organizatora położonym przy ul. Pułaskiego 42 G we Wrocławiu
(50-445) („Lokal”, „Ogłoszenie”).
4. Konkurs rozpocznie się z chwilą dokonania Ogłoszenia i zakończy się w dniu 21.10.2017 r. z chwilą
rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród wszystkim laureatom Konkursu podczas dnia otwartego
organizowanego w Lokalu („Dzień Otwarty”).
5. Okres obowiązywania Konkursu dzieli się na dwa etapy.
6. Pierwszy Etap Konkursu trwa od chwili Ogłoszenia i obejmuje przesyłanie zgłoszeń udziału
w Konkursie zgodnie z trybem określonym postanowieniami § 2 Regulaminu („Etap I”).
7. Drugi Etap Konkursu odbywa się podczas Dnia Otwartego i obejmuje rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie laureatom Konkursu nagród określonych w § 4 Regulaminu („Etap II”).
8. Etap II obejmuje dwa spotkania w Lokalu („Spotkania”), z których pierwsze odbędzie się
o godz. 10:00 a drugie o godz. 13:00.
9. Podczas każdego ze Spotkań wyłonieni zostaną laureaci Konkursu, którzy zgłosili chęć uczestnictwa
w Konkursie zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
10. Na każdym ze Spotkań wyłonionych zostanie kolejno osiem osób, które zgodnie z § 3 Regulaminu uznane
zostały za laureatów Konkursu.
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Warunki Uczestnictwa
§2
1.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

2.

Udział w Konkursie zgłasza się poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail swojego imienia
i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego ze wskazaniem Spotkania, w którym Uczestnik
chce wziąć udział na adres e-mail wroclaw@flebonet.pl. („Zgłoszenie”).

3.

Każdy Uczestnik może przekazać Organizatorowi tylko jedno Zgłoszenie.

4.

Przyjmowanie Zgłoszeń trwa do dnia poprzedzającego Dzień Otwarty do godz. 13:00 („Zakończenie
Etapu I”). Wszelkie Zgłoszenia dokonane po Zakończeniu Etapu I nie będą brane pod uwagę podczas
rozstrzygnięcia Konkursu.

5.

Przystępując do Konkursu Uczestnik w szczególności:
a. zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie,
b. oświadcza, że są mu znane, i że akceptuje warunki Konkursu określone Regulaminem
i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

7.

Prawidłowe przystąpienie do Konkursu wymaga przekazania Organizatorowi Zgłoszenia w terminie
i w sposób określony w Regulaminie.

Zasady i przebieg Konkursu
§3
1.

Niezwłocznie po Zamknięciu Etapu I, powołana przez Organizatora komisja konkursowa („Komisja”)
składająca się z dwóch wskazanych przez Organizatora osób, przystąpi do weryfikacji prawidłowości
Zgłoszeń i ustalenia wyników Konkursu.

2.

Spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze po osiem osób na każde
Spotkanie, których Zgłoszenia jako pierwsze wpłynęły na adres email wroclaw@flebonet.pl., przy czym
o kolejności dokonanych Zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu Zgłoszenia.

3.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w formie ustnej, odrębnie dla każdego ze Spotkań i w trakcie
trwania każdego z nich.
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Zwycięzcy i nagrody
§4
1.

W Konkursie przyjęty jest stopniowany system nagradzania. Nagroda przypada poszczególnym
laureatom
w różnej wysokości w zależności od miejsca, które zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji zajęło ich
Zgłoszenie.

2.

Laureatom Konkursu, podczas każdego ze Spotkań, przyznana zostanie nagroda w postaci:
a. zabieg pokazowy o wartości 700,00 zł do wykonania podczas Dnia Otwartego - w przypadku zajęcia
miejsca I i II,
b. zegarek o wartości 150,00 zł – w przypadku zajęcia III i IV,
c. balsam o wartości 160,00 zł - w przypadku zajęcia miejsca V i VI,
d. bon na dowolny zabieg medycyny estetycznej o wartości 200 zł ważny do dnia 30.12.2017r.
do wykorzystania w Flebonet sp. z o. o we Wrocławiu, przy ul. Pułaskiego 42G – w przypadku
zajęcia miejsca VII i VIII.

3.

Fundatorem nagród rzeczowych określonych w pkt. b i c ust. poprzedzającego jest Filorga Poland
sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Fundatorem pozostałych nagród jest Organizator.

4.

Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu
w trakcie każdego ze Spotkań.

5.

Wyniki Konkursu na każdym ze Spotkań ogłosi członek Komisji bądź osoba wyznaczona do tego przez
Organizatora. („Ogłaszający”)

6.

Laureat Konkursu obowiązany jest zgłosić się po odbiór przyznanej mu nagrody osobiście, niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników Konkursu i po wezwaniu go do odbioru nagrody przez Ogłaszającego.

7.

Ogłaszający wezwie laureata Konkursu do odbioru przyznanej mu nagrody dwukrotnie. Jeżeli z powodu
nieobecności, po drugim wezwaniu do odbioru nagrody, laureat Konkursu nie zgłosi się po odbiór
nagrody,
na miejsce nieobecnego laureata Konkursu, wchodzi uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie zajęło
bezpośrednio dalsze miejsce w Konkursie.
6. W przypadku, gdy okaże się, że laureatem

Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków

uczestnictwa
w Konkursie wskazanych w § 2 Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody w Konkursie.
7. Laureat Konkursu nie ma prawa żądania wypłaty przez Organizatora ekwiwalentu pieniężnego

w jakiejkolwiek wysokości zamiast przyznanej mu nagrody.
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8. Niewykorzystane nagrody Organizator może wykorzystać dowolnie.
Reklamacje
§6
1.

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować
Organizatora.

2.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wraz
z podaniem uzasadnienia, na adres mailowy wrocław@flebonet.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia
Konkursu, tj. od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie treścią § 3 Regulaminu.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

5.

Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe
§7
1.

Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia
Konkursu.

2.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień Regulaminu.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne wpływające na wynik
Konkursu.

4.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

postanowień

Regulaminu

w

każdym

czasie

z podaniem przyczyn do wiadomości Uczestników.
5.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w
celu realizacji Regulaminu.

7.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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