
Regulamin Konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Day Spa Galeria Zmysłów z siedzibą przy 
ulicy Romanowskiego 4 w Nowym Sączu.  

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna.  

3. Zadanie konkursowe dla uczestnika: 

a) Obserwuj profil Day Spa Galeria Zmysłów na Facebooku  

b) Opublikuj na swoim Facebooku nasz post konkursowy 

c) W komentarzu pod naszym postem na Facebooku dodać zdjęcie  jak 
się relaksujesz na wakacjach i oznacz 2 swoich znajomych, z którymi 
miło spędziłeś wakacje.  

4. Konkurs trwa od 10.08.2017 r. do 31.08.2017 r. Wyniki zostaną 
ogłoszone do 7 dni po zakończeniu konkursu.  

5. Prace zgłoszone po terminie określone w punkcie 4 nie będą brane 
pod uwagę.  

6. Zdjęcie niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie zostanie 
dopuszczone do konkursu. 

7. Udział jest bezpłatny i dobrowolny.  

8. Każdy zgłaszający może w ramach uczestnictwa w konkursie zgłosić 
nieograniczoną liczbę prac konkursowych.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie 
spełniają warunków konkursu, naruszają dobre obyczaje lub przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego.  

10. Decyzje o wyborze zdjęcia nie podlegają odwołaniu.  

11. Po upływie terminu zgłoszenia spośród wszystkich nadesłanych 
zdjęć zostaną wybrane 3 osoby, którym dyrekcja Day Spa Galerii 



Zmysłów przyzna nagrody w postaci zabiegu rytuału pielęgnacyjnego na 
włosy za pomocą urządzenia Micro Mist o wartości 100 zł . Organizator 
zastrzega, iż nie można wymieniać nagród na środki pieniężne ani na 
inne zabiegi.  

12. Nagrody można wykorzystać maksymalnie w ciągu miesiąca od 
rozstrzygnięcia konkursu. Jeśli nagroda nie zostanie odebrana przez 
zwycięzców przechodzi na własność organizatora.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości publikacji zdjęć 
zwycięzców na swoich stronach internetowych i Facebook w celach 
promocyjnych. 

14. Zgłaszający działający w imieniu własnym i na rzecz uczestnika 
konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz 
uczestnika w celach związanych z realizacją konkursu. 

15. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu , uczestnik potwierdza, iż 
akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 
przepisy Kodeksu Cywilnego art. 919-921 oraz inne przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  


