
Regulamin konkursu internetowego „kobieta to siła”


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 
Konkursie

pod nazwą „kobieta to siła”. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że przystępujący zapoznał się 
ze wszystkimi zasadami Konkursu zawartymi w Regulaminie, akceptuje je i zobowiązuje się ich

przestrzegać.

1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie.

1.3. Organizatorem Akcji jest anpaTu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Katowicach, adres: ul. Rolna 17/6, 40-555 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS w Katowicach, pod numerem KRS 
0000824249, NIP 6342972494, REGON 385333252, kapitał

zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł („Organizator”).

1.4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 
Instagram, na

profilach: https://www.instagram.com/gabinetyanpaTu/ i https://www.facebook.com/
gabinetyanpaTu/


1.5. Konkurs trwa od 8.03.2022 godz. 12:00. do 9.03.2022 godz. 12:00.

1.6. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest 
sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Instagram i Facebook w 
żaden sposób. Instagram i Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator 
Konkursu korzysta z serwisu Instagram i Facebook do administrowania promocją na własną 
odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Instagram i Facebook z jakiekolwiek 
odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na

dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Instagram i Facebook. 
Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz w 
związku z wydaniem nagrody.

1.7. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą

przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 
2001,poz. 1540 z późn. zm.).


§2 UCZESTNICY


2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba, będąca osobą fizyczną, 
która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca 
aktywne konto w serwisie Instagram i Facebook.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku 
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 
Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia 
pokrewieństwa.

2.3. Statusu „Uczestnika”, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
nagrody w Akcji, nie można zbywać, ani w inny sposób przenosić na inne osoby.

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.


§3 ZASADY KONKURSU


3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby 
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji 
Konkursowej wchodzą 2 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu.

3.2. Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym profilu: 
https://www.instagram.com/gabinetyanpaTu/ i/lub https://www.facebook.com/gabinetyanpaTu/

umieszczonym na stronie serwisu Instagram i Facebook w dniu 8.03.2022 r., na zadane pytanie.


3.3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.

3.4. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 4.1. i 4.2. Uczestnikowi, którego Zgłoszenie


https://www.instagram.com/gabinety
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Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które zostanie uznane za

najlepsze pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.

3.5. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy w 
konkursie nie pojawią się odpowiedzi spełniające wymagane kryteria.

3.6. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych w przypadku, gdy w 
konkursie zostanie nadesłanych więcej ciekawych odpowiedzi.

3.7. Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować tylko jeden komentarz pod postem 
konkursowym.

3.8. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi, do której Uczestnik nie 
posiada stosownych praw (np. plagiat), która zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane 
powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, 
sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być 
odebrane jako społecznie naganne; takie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę przy 
przyznawaniu nagród.

3.9. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle do niego prywatną wiadomość 
poprzez serwis Instagram lub Facebook z prośbą o przesłanie zgody na udostępnienie nicku 
używanego w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika Konkursu w celu upublicznienia 
wyników Konkursu i Zwycięzców na profilu Organizatora Konkursu dostępnego w serwisie 
Instagram i Facebook. Ponadto Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie 
następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz adres w

celu odbioru nagrody.

3.10. Komisja Konkursowa przedstawi Zwycięzców Konkursu 10.03.2022 r. o godz. 12:00 poprzez

udostępnienie relacji, osobno na obu profilach: https://www.instagram.com/gabinetyanpaTu/ i/lub 
https://www.facebook.com/gabinetyanpaTu/ w serwisie Instagram i Facebook, zawierających 
nicki oraz komentarze Zwycięzców.


§4 NAGRODY


4.1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców

4.2. Przyznana zostanie nagroda główna oraz nagroda pocieszenia:  
Nagrodę główną stanowi zestaw: 

- zestaw: 1 x zabieg Dermapen na wybraną okolicę ciała lub twarzy, 1x zabieg Asiatic Peel na 

twarz, tonik dopasowany do potrzeb skóry marki Peel Mission.

Nagrodę pocieszenia stanowi:

- zestaw: 1x Asiatic Peel, 1x oczyszczanie wodorowe do zabiegu.


4.3. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości

prywatnej w serwisie Instagram i Facebook. Zwycięzca zobowiązany jest do umówienia wizyty w 
gabinetach anpaTu z siedzibą przy ul. Rolna 17/6 w Katowicach w przeciągu 7 dni

od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Po upływie tego czasu Zwycięzca traci prawo do 
odebrania nagrody.

4.4. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia

Regulaminu. W razie ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Zwycięzca 
jest obowiązany do zwrotu nagrody lub jej równowartości.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.

4.6. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Organizator Akcji nie przewiduje możliwości wymiany 
nagrody na jej równowartość pieniężną.

4.7. Możliwość realizacji nagrody nastąpi w terminie 30 dni roboczych, licząc od daty zakończenia 
konkursu oraz będzie opatrzone dodaniem relacji zdjęciowej i/lub filmowej z wykonania zabieu 
odbierano w formie nagrody. 

4.8. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych 
lub zmiany danych Zwycięzcę, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku

niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również 
w przypadku dwukrotnego odwołania wizyty a tym samym nieudanej próby realizacji nagrody, 
Zwycięzca traci prawo do odebrania Nagrody.
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§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


5.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursu. Dane osobowe Uczestników są 
przetwarzane przez Organizatora Konkursu tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia Zwycięzców oraz rozliczenia i odbioru nagrody oraz w związku z ewentualnym 
postępowaniem reklamacyjnym.

5.2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych uczestników jest zawarcie umowy, jaką jest 
wzięcie udziału przez Uczestnika w Konkursie, oraz niezbędność do ich przetwarzania w celu 
wykonania tej umowy, w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.3. Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane: imię, nazwisko, 
telefon oraz adres e-mail przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika

z tytułu udziału w Konkursie.


5.4. Prywatność danych Uczestników, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz 
przed innymi sposobami ich utraty, zagubienia lub zniszczenia są zapewniane przez Organizatora 
poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

5.5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora, w tym 
informacja o sposobach kontaktu z Organizatorem, przysługujących Uczestnikowi prawach i 
grupach odbiorców danych, są dostępne w polityce prywatności na stronie www.anpatu.pl


§6 REKLAMACJE


6.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować 
pod adres e-mail: my@anpaTu.pl z dopiskiem: „konkurs z okazji dnia kobiet”.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na Instagramie oraz numer 
telefonu Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora wszystkich wymaganych dla reklamacji 
informacji.

6.4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą 
elektroniczną (e-mail).

6.5 Niezależnie od przebiegu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi niezadowolonemu z

rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w

postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w 
trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

7.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia

zamieszczania wpisów/komentarzy konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu. O 
fakcie tym,

Organizator Konkursu będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników Konkursu 
na profilu: https://www.instagram.com/gabinetyanpaTu/ i https://www.facebook.com/
gabinetyanpaTu/


7.3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:

a) okoliczności wynikających z siły wyższej,

b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,

c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa.

7.4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, próby wpłynięcia na wyłonienie 
Zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 
profili w serwisie Instagram i Facebook, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 
Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

7.5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich 
oraz praw osób trzecich oraz działania niezgodnego z Regulaminem, regulaminem serwisu 
Instagram i Facebook oraz przepisami prawa, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o 

https://www.instagram.com/gabinety


zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie i przekazaniu informacji administratorowi Instagram i 
Facebook lub odpowiednim organom.

7.6. Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych

niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.


