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REGULAMIN KONKURSU „#beRICH”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „#beRICH”, zwanym
dalej: „Konkursem”.
2. Croma Pharma Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ulicy Puławskiej 381
wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.
st.
Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000461457, posiadającą numer NIP: 522-300-60-77, posiadającą
numer
REGON:
146673600,
kapitał
zaakładowy
w wysokości 7.522.800,00 PLN pokryty w całości, zwanym dalej: „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest promocja akcji #beRICH stworzonej przez Organizatora
4. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, grą, której 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 09, poz. 1540 ze zm.).
5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby
zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie
rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
§3
WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele
związane z realizacją Konkursu.
2. Zadanie konkursowe polega na udostępnienie poprzez serwis Instagram i/lub
Facebook zdjęcia bidonu z logiem Organizatora, zgodny z wzorem stanowiącym
Załącznik do Regulaminu, który uczestnik otrzyma wraz z informacją o konkursie.
Zdjęcie musi zostać podpisane tekstem „#beRICH” i mieć status publiczny.
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3. Jury złożone z osób wybranych przez Organizatora wybierze najciekawszą pracę,
kierując się kryteriami estetycznymi oraz spełnieniem warunków wskazanych w
Regulaminie.
4. Organizator jest uprawniony do weryfikacji zgłoszeń do Konkursu, które nie są
zgodne z założeniami poczynionymi w §2 Regulaminu oraz nie spełniają warunków
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
5.
Organizator zastrzega i oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, ani współprowadzony przez serwis Facebook lub
Instagram (lub pomioty z nimi powiązane). Jednocześnie serwisy te nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z organizacją i przeprowadzeniem
niniejszego Konkursu.
§4
NAGRODY I WYNIKI KONKURSU
1.Organizator przewiduje, dla dziesięciu najciekawszych prac wybranych przez Jury z
prac konkursowych, zestawy kosmetyków składające się z produktów: 1 x olejek
Nexultra Oil, 1 x krem Nexultra L, 1 x maska do pielęgnacji skóry Croma.
2. Jeden uczestnik może wygrać jeden zestaw określony w ust. 1 niniejszego
paragrafu
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie wiadomości
prywatnej lub komentarza pod postem konkursowym w dniu ogłoszenia wyników
3. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie Listy w Biurze
Organizatora w Warszawie (02-801) przy ulicy Puławskiej 381, dnia 6.08.2019 roku o
godzinie 11.00.
4. Nagrody zostaną wysłane kurierem lub Pocztą Polską, po ogłoszeniu wyników
konkursu, w ciągu 30 dni. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, zwycięzca
konkursu nie skontaktuje się z Organizatorami w celu podania danych osobowych
(imię i nazwisko, adresu korespondencyjnego) Organizator zastrzega sobie prawo do
nieprzekazania nagrody.
5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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Załącznik – wzór bidonu z logiem Organizatora

