Regulamin konkursu „Zostań Testerką marki Evergetikon”
A. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs
„Zostań Testerką” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi
promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest Live the Good Life LTD (dalej jako: Organizator)
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat (Uczestnik). Uczestnik nie
posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Konkursie
wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych
osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw
majątkowych do nagrodzonych prac.
B. Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić fanpage Live the Good Life na Facebooku
oraz przesłać wiadomość na adres ola@livethegood.life zawierającą krótką informację
dlaczego chcesz zostać Testerką kosmetyków naturalnych marki Evergetikon.
2. Zgłoszenia nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z
prawem, nie może naruszać praw osób trzecich.
C. Czas trwania
1. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane od 05.12.2016r. do 13.12.2016r do godziny
23:59
2. Spośród najciekawszych naszym zdaniem zgłoszeń wybierzemy pięć osób, które zostaną
Testerkami kosmetyków marki Evergetikon.
3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem
fanpeg’a Live the Good Life na Facebooku , najpóźniej do dnia 18 grudnia.
D. Wysyłka nagród
1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie stosownej
wiadomości za pośrednictwem poczty email.
2. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów kosmetyków (co najmniej dwa
pełnowartościowe produkty dla każdego Zwycięzcy) marki Evergetikon, które zostaną
dobrane indywidualnie do potrzeb skóry Testerek.
3. Nagrody zostaną przesłane przesyłką pocztową na koszt Organizatora, w terminie do 14
dni od ogłoszenia wyników.
4. Zwycięzcom konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych
właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom
trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej nagrody na inną.
Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania
Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem
lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub
innych danych.
E. Postanowienia końcowe

1. Poprzez Zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora
do przetwarzania jego danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia
laureatów Konkursu oraz wydania nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia
Organizatora do publikowania tych danych na profilu Facebookowym. Dane osobowe
podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj.
wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wysyłania e-mailem
informacji związanych z Konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i
ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według
postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane
poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach,
nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę
na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym
Regulaminem.

