
 

REGULAMIN 

Konkursu na INSTAGRAMIE 

  

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „KONKURS Z LASER DELUX” jest Ania Kruk Sp z o.o. , (NIP: 7811877692, 
REGON 0000417731 z siedzibą przy ulicy Kołobrzeskiej 26, 60 – 418 Poznań). 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma 
swój profil w serwisie Facebook.pl / instagram.com  

§2. Zasady promocji 

 1. Konkurs odbywa się na profilu ANIA KRUK w serwisie Instagram pod adresem 
https://www.instagram.com/aniakruk_jewellery  równolegle na 
https://www.instagram.com/laserdeluxpolska/  

2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu Ania Kruk i Laser DeLux na 
Instagramie  w dniu 15.11..2019 (piątek)) do dnia 17.11.2019 (niedziela)  do godz. 23:59. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w środę 20.11.2019 do godziny 12.00. 

 4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu 
Facebook/Instagram  i wezmą udział konkursie. 

5. Konkurs polega na: zaobserwowaniu profilu @aniakruk_jewellery i @laserdeluxpolska, napisaniu 
w komentarzu swoich sposobów na jesienną chandrę. Co poprawi Ci nastrój w pochmurny, jesienny 
dzień? Użytkownik może zaprosić do zabawy swoich przyjaciół i zwiększ swoje szanse.  

 6. Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź. Liczy się pierwsza, a pozostałe nie będą brane pod 
uwagę i mogą zostać usunięte przez organizatora. Aby zwiększyć swoje szanse użytkownik może 
odpowiedzieć na dwóch profilach. 

7. Organizator nagrodzi 3 osoby, których odpowiedzi  spodoba się najbardziej reprezentantom 
organizatorów. 

 8. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy: dowolna biżuteria o wartości 150zł + bon o wartości 100zł 
na dowolny zabieg od @laserdelux!  

  

§3. Prawa i obowiązki Uczestników 

 1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod 
rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu 
lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami 
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współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady 
netykiety. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

§4. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć ́pracownicy Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w 
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają ̨
postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna. 

3. Organizator jest zobowiązany przesłać nagrodę i ponieść koszt przesyłki na adres wskazany przez 
Wygrywającego. 

  

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się̨ do Organizatora o wyjaśnienie 
postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem kontakt@aniakruk.pl 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@aniakruk.pl 
Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich przesłania. 
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