REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Webshake Sp. z o.o. z siedzibą: 31-457 Kraków, ul. Fiołkowa
10/179, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000358613, posiadającą NIP 9452144185.
2. Zasady konkursu
•

konkurs odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem platformy instagram na dwóch
kanałach społecznościowych:
p.Dominiki Tworek - www.instagram.com/dominikatworek oraz p. Małgorzaty ŁysiakBednarczuk - www.instagram.com/gosiabednarczuk zwanych dalej Autorkami

•

konkurs trwa od 9.09.2018 do 10.09.2018 rok

•

Autorki publikują ustalone z Organizatorem zdjęcie konkursowe oraz krótki opis
konkursu – jego zasady oraz zasady zgłoszeń konkursowych. Pełna wersja
Regulaminu konkursu dostępna jest na stronie www.beksashop.pl, o czym Autorki
informują pod zdjęciem konkursowym;

•

Celem wzięcia udziału w konkursie, pod opublikowanymi zdjęciami konkursowymi
wykonanymi przez Autorki, użytkownicy oznaczają 3 osoby.

•

Dla wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest obserwowanie na Instagramie profili i
kanałów zarówno obu Autorek, jak i wskazanego przez Organizatora sklepu
internetowego Beksa - www.instagram.com/beksashop . Wszystkie trzy profile muszą
być obserwowane przez uczestnika konkursu najpóźniej w chwili zgłoszenia udziału
w konkursie poprzez oznaczenie osób, jaki być obserwowane przynajmniej do chwili
realizacji zakupów w wyniku ewentualnego uzyskania którejkolwiek nagród.

•

Dokonanie prawidłowego opisu pod zdjęciem konkursowym poprzez zgłoszenie 3
osób oznacza zgłoszenie udziału w konkursie i akceptację niniejszego regulaminu.

•

Autorki samodzielnie dokonują wyboru laureatów (poprzez użycie niezależnej witryny
www.instalosowanie.pl) wyłącznie wśród prawidłowych zgłoszeń tj. takich, które będą
obserwować kanały Autorek i beksashop.pl oraz oznaczą trzy osoby w komentarzu.

•

Wyłonienie laureatów i ich lista nie podlegają reklamacji

•

Autorki dostarczą w ciągu 48h od zakończenia konkursu listę laureatów
Organizatorowi.

•

Laureaci ogłoszeni zostaną najpóźniej 48h od dnia zakończenia losowania. Każda z
Autorek oznaczy nagrodzone przez siebie osoby za pośrednictwem swojego profilu
na instagramie. Do wskazania zwycięzców zastrzega sobie także prawo Organizator,
za pośrednictwem profilu beksashop.pl. Organizator nie jest jednak zobowiązany do
wskazywania laureatów.

•

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych.

3. Nagrody konkursu:

•

Każda z Autorek dysponuje jednakową pulą nagród dla swoich laureatów:
o

1 x kod na zakupy na www.beksashop.pl o wartości 300zł brutto

o

1 x kod na zakupy na www.beksashop.pl o wartości 200zł brutto

o

10 x kod rabatowy na zakupy na www.beksashop.pl o wartości 10%

•

Nagrody są jednorazowe, tj. można je wykorzystać wyłącznie podczas
jednorazowych zakupów na www.beksashop.pl i nie podlegają wymianie na gotówkę

•

Nagrody nie sumują się i nie przechodzą na następne zakupy.

•

W przypadku wykorzystania w czasie zakupów on-line kwoty mniejszej niż wartość
nagrody, różnica nie zostanie zwrócona laureatowi

•

W przypadku wykorzystania w czasie zakupów on-line kwoty większej niż wartość
nagrody, laureat musi samodzielnie uiścić nadpłatę.

•

Nagrody nie obejmują kosztów wysyłki.

•

Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

•

Nagrody zostaną dostarczone drogą mailową bądź w wiadomości na Instagramie w
formie kodu ważnego przez 6 miesięcy (kod należy wpisać dokonując zakupu na
www.beksashop.pl) przez Autorki bądź Organizatora

•

Nagrody zostaną dostarczone laureatom w ciągu 48h od otrzymania list od Autorek

4. Dane osobowe w ramach konkursu - zgodnie z Regulaminem dostępnym na
www.beksashop.pl

