
REGULAMIN KONKURSU: 

„Thalion LOVE” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Thalion Love”.

2. Organizatorem  Konkursu  jest  wyłączny  dystrybutor  marki  Thalion  w  Polsce  firma

Bionantech Cosmetics Group Dorota Gumkowska, mieszcząca się przy ul. Rajskiej 69, 54-

028 Wrocław (zwanym dalej Organizatorem). 

3. Konkurs  zostanie  przeprowadzony  wyłącznie  w  Internecie,  na  profilu  facebook-owym

Thalion Poland, pod adresem: https://www.facebook.com/thalionpoland/

 w dniu 14 lutego 2018 r. w godzinach 09:00 – 23:59 

4. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  16  lutego  2018  r  o  godzinie  12:00  na  profilu

facebook-owym Thalion Poland oraz na stronie www.thalion.pl

5. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie

narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  pełnoletnia  osoba  fizyczna,  która  zaakceptowała

Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do

Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią  dotyczącego

procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu

Facebook;

e)  wyraził  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów  związanych  z

uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich

najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych. 

§ 3 

NAGRODY 

1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę rzeczową w postaci „zestawu Thalion LOVE”: 



a) jedna nagroda główna: „Thalion Love” składający się z 2 sztuk produktu marki Thalion

DETOX SCRUB MASK 2 IN1 - Maska eksfoliująca z węglem aktywnym i kamieniem

wulkanicznym

b) Wartość nagrody: 286 zł brutto

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest jest wyłączny dystrybutor marki Thalion w Polsce

firma Bionantech Cosmetics Group Dorota Gumkowska, mieszcząca się przy ul. Rajskiej

69, 54-028 Wrocław (zwanym dalej Organizatorem). 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową,

który w czasie trwania konkursu spełni następujące kryteria: 

a) Dołączy do wydarzenia konkursowego 

b) Udostępni publicznie wydarzenie konkursowe na swojej tablicy; 

c) Oznaczy w poście pod wydarzeniem najbliższą sercu osobę i napisze w kilku zdaniach 

 najbardziej oryginalny sposób na spędzenie walentynek. 

3.  Celem zapewnienia prawidłowej  organizacji  Konkursu,  Organizator  powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5

(pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu. 

5.  Celem  potwierdzenia  chęci  przyjęcia  nagrody,  powiadomiony  Laureat  powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@thalion.pl w terminie 3 (trzech) dni od

dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. Odbiór nagród będzie możliwy osobiście w siedzibie Organizatora przy ul. Rajskiej 69,

54-028  Wrocław  w  ciągu  10  (dziesięciu)  dni  roboczych,  licząc  od  daty  zakończenia

Konkursu. 

7.  Możliwa jest  wysyłka nagród do Laureata  Konkursu na koszt  Organizatora,  na adres

wskazany przez Laurea, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych

przez Laureata. 

8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę. 

9.  W  myśl  niniejszego  regulaminu,  każdy  uczestnik  zwalnia  serwis  Facebook  z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora. 

10.  Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  sponsorowany,  popierany,  przeprowadzany  przez

serwis Facebook ani z nim związany. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1.  Warunkiem udziału w Konkursie  jest  podanie przez  Uczestnika  prawdziwych danych



osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.

kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie  podanych  przez  niego  danych osobowych przez  Organizatora.  Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

§ 5

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzetelność  i  prawdziwość  danych

Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących

po  stronie  Uczestnika,  w  szczególności,  jeśli  ten  nie  podał  prawdziwego  adresu  do

korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych

przez  Uczestników  w  zakresie  rzetelności  i  prawdziwości,  z  zastrzeżeniem  działań

związanych  z  usunięciem  naruszeń  Regulaminu  lub  przepisów  powszechnie

obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w

szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na

portalu  Facebook  (w  szczególności  zawierające  treści  obraźliwe,  zarówno  w  warstwie

tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili

osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku

lub zwiększenia szans konkursowych;

f) nie ukończyli 18 lat

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie: http://thalion.pl/blog/targi-i-wydarzenia

http://lancray.pl/blog/targi-i-wydarzenia

