Regulamin konkursu
“ Świętuj 4 urodziny kulik i zdobądź 500 zł na wymarzoną torebkę!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest sklep www.kulikstyle.com
2. Konkurs trwa w dniach 23-30.09.2020
3. Fundatorem nagród w konkursie jest marka Kulik
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na profilu na Instagramie:
www.instagram.com/kulikstyle/
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez Portal Instagram, ani z nim związany.
Portal Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego
uczestnika.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

§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.
2. Zadanie konkursowe:
- Stworzeniu stylizacji do wybranej torebki marki Kulik i dodanie jej na swoim
profilu na Instagramie z hashtagami: #4urodzinykulik #prezentodkulik
#wymarzonatorebkakulik #kulikgirls
- polubienie 4 zdjęć dodanych na profilu: https://www.instagram.com/kulikstyle/
- zaproszenie 4 znajomych do zabawy poprzez oznaczenie ich w polubionych
postach kulik: https://www.instagram.com/kulikstyle/
3. Laureat konkursu po otrzymaniu nagrody wstawi na swój profil zdjęcie z torebką
oznaczając zdjęcie @kulikstyle #kulik #kulikstyle #kulikgirls

§3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 500 zł do wykorzystania na wybraną
torebkę w sklepie https://www.kulikstyle.com/
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Laureat konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w
ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez sklep kulikstyle.com

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty
elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża
zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane
będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem
nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie: https://www.kulikstyle.com/

