REGULAMIN PLEBISCYTU NAJLEPSZY BEAUTY POINT
(dalej zwany Regulaminem)
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I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Ogólnopolski
plebiscyt na najlepszy Beauty Point.”” (dalej: Konkurs).
Konkurs jest organizowany jest przez PTAK WARSAW EXPO SP. Z O.O., Al. Katowicka
62, 05-830 Nadarzyn wpisaną do Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS REGON:
366965350, NIP: 5342544579 (dalej Organizator). Organizator jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
Konkurs jest organizowany przy wykorzystaniu profilu Organizatora na portalu
społecznościowym www.facebook.com oraz stronie internetowej beautydays.pl.
Konkurs rozpocznie się w dniu publikacji regulaminu tj. w dniu 01.11.2017r.
Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników tj. 21.09.2017r. (Czas
trwania Konkursu).
Głosowanie na najlepszy Beauty Point trwać będzie od dnia 1 marca 2018 r. od godz.
12:00 do 31 sierpnia 2018 r. godz. 23:59 (Czas trwania głosowania)
Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

II.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ ZASADY GŁOSOWANIA
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone salony kosmetyczne szeroko pojętej branży beauty
działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwane Beauty Point/Salon).
Zgłoszenie salonu do Konkursu może nastąpić do dnia 28 lutego 2018 r. do godz.
23:59 poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej
beautydays.pl
2. Głosowanie na najlepszy Beauty Point odbywać się będzie w następujących
Kategoriach:
a. Najlepszy salon kosmetyczny
b. Najlepszy salon fryzjerski
c. Najlepszy salon manicure
d. Najlepszy Day Spa
3. Salony mogą być zgłaszane do udziału w Konkursie zarówno przez ich właścicieli jak
i osoby będące ich Klientami, pod warunkiem, że właściciel Salonu wyraża zgodę, za
co odpowiedzialność ponosi Zgłaszający.
4. Salon może być zgłoszony w więcej niż w jednej kategorii.
5. Głosowanie na najlepszy Beauty Point odbywać się będzie na stronie Internetowej
beautydays.pl
6. W każdej kategorii konkursowej głosujący może oddać codziennie jeden głos.
7. Głosowanie zostanie zakończone w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 23:59
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła
Komisję Konkursową.
9. Komisja Konkursowa, po zweryfikowaniu głosów, ogłosi wyniki Konkursu.
10.Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
III.
NAGRODA W KONKURSIE
1. Nagrodami w konkursie są vouchery oraz nagrody rzeczowe o wartości: za pierwsze
miejsce 6 000 zł, za drugie miejsce 4 000 zł, za trzecie miejsce 3 000 zł. ufundowane
przez Sponsorów Konkursu. Nagroda zostanie przyznana w każdej Kategorii dla
Salonu, który uzyskał największą ilość prawidłowo oddanych głosów.
2. Lista Sponsorów Nagród W Konkursie zostanie udostępniona do dnia 30.06.2017r.

3. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania
wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich
wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie
dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
IV. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WRĘCZENIE NAGORDY
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.09.2018r,
2. Nagrody zostaną wręczone w dniu 21.09.2018r.
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V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane
w formie pisemnej listem poleconym w terminie 14 dni na adres siedziby Organizatora
Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
oznaczenie reklamującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji);
określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.
Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie.
Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia
reklamacji przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz.
1182 ze zm.). Dane osobowe Zgłaszających(imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania
czynności
niezbędnych
do
prawidłowego
jego
przeprowadzenia,
w szczególności w celu poinformowania o wygranej w Konkursie. Organizator może
powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie
podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie
niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na
zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
2. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości w siedzibie
Organizatora oraz na stronie beautydays.pl.
3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany treści
Regulaminu.

