
REGULAMIN KONKURSU Kobiety są z Marca 2018 

Klinika Repetowski 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Kobiety są z Marca  2018 w Klinika Repetowski. 
2. Organizatorem Konkursu jest FHU ALVA Alina Łuniewska z siedziba w Warszawie ul. Chłodna 
48/86 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na oficjalnym profilu Facebook-owym 
https://www.facebook.com/KlinikaRepetowski/ 
4. Konkurs trwa od 08.03.2018 do 30.03.2018 do godziny 24:00, w tym czasie udostępniane będą 
posty z pytaniami konkursowymi, które należy polubić i udzielić właściwej odpowiedzi. 
5. Zwycięzcą  zostaje osoba, która najszybciej odpowiedziała na post i spełniła wszystkie pozostałe 
warunki. 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego. 
b) nie jest pracownikiem Kliniki Repetowski  i FHU ALVA ani pracownikiem firm 
współpracujących bezpośrednio z nimi w tym: Klinika Wodna 25, L`atelier Athletique, Fou Bazzar 
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Klinika Repetowski i Alva i firm współpracujący w tym 
w/w. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: 
a) udzielenie odpowiedzi - odzewu na hasło konkursowe 
b) umieszczenie odpowiedzi jako komentarz pod postem ogłaszającym KONKURS 
c) na końcu komentarza należy napisać: Akceptuję warunki regulaminu. 

d)polubienie: https://www.facebook.com/KlinikaRepetowski/ 
https://www.facebook.com/foubazzar/ 

i https://www.facebook.com/AtelierAthletiqueKonstancinFitness/ 

§3 
NAGRODY 
1.Nagrodami w Konkursie są: 
a) pierwsza nagroda w zależności od informacji w poście konkursowym, przewidujemy: zabieg na 
twarz z zakresu kosmetologii, zabieg na twarz z zakresu medycyny estetycznej, zabieg Bloomea, 
kosmetyk, książka „50 mitów o urodzie”, analiza kolorystyczna, analiza sylwetki,  wejście na 
zajęcia grupowe do klubu fitness, wejście na siłownię w klubie fitness. 
b) druga nagroda: rabat na usługę lub produkt określony jako główna wygrana w poście w 
wysokości 30% 
c) trzecia nagroda: rabat na usługę lub produkt określony jako główna wygrana w poście w 
wysokości 20%. 

d) osoby , które aktywnie biorą udział w konkursie i polubią 10 konkursowych postów otrzymują 
nagrodę w postaci 10% rabatu na wybrana usługę z menu Kliniki Repetowski. Rabat jest do 
wykorzystania do dnia 30.06.2018.  Każde polubienie to 1 punkt rabatowy, za udostępnienie posta 
na własnej osi czasu otrzymują 2 punkty rabatowe. Voucherów z uzyskany rabatem nie wolno 
łaczyć. Rabat obowiązuje od ceny podstawowej, promocji nie łączymy. 
2. Nagrody w postaci voucherów lub produktów zostaną wysłane pocztą na adres podany przez 

https://www.facebook.com/KlinikaRepetowski/
https://www.facebook.com/foubazzar/


Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych na koszt FHU ALVA. Vouchery oraz 
produkty można również osobiście odebrać w Klinika Repetowski. 
5. Vouchery i produkty nie podlegają wymianie na gotówkę. 
6. Termin wykorzystania otrzymanego vouchera przypada do 30.06.2018 włącznie. 
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator. 
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 
Facebook.  

§ 4 
UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 
1. Biorąc udział w Konkursie DZIEŃ KOBIET 2018 organizowanym przez klinika 
Repetowski/FHU ALVA  Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku podczas trwania 
konkursu oraz po jego zakończeniu. 
2. Wizerunek udostępniany będzie w Internecie  na oficjalnym profilu Facebook-owym 
https://www.facebook.com/KlinikaRepetowski,  
3. Udostępnienie wizerunku wiąże się także z wykonaniem zdjęć podczas odbioru nagrody i wizyty 
w Klinice Repetowski. 

§ 5 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
2. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych.  

 

https://www.facebook.com/KlinikaRepetowski

