
REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Postanowienia ogólne.

• Organizatorem  konkursu  „Bądź  piękna  od  stóp  do  głów”  zwanego  dalej
„Konkursem” jest Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona sp. z o.o.z
siedzibą w Krakowie,  ul.  Jugowicka 10c,  wpisane do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000129408,  NIP  677-219-78-62,  REGON:  356563730,  zwane  dalej
„Organizatorem”. 

• Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem („Regulamin”).

• Konkurs zostanie przeprowadzony w Drogeriach Hebe, w których dostępne są
linie kosmetyków Organizatora (załącznik nr 1) w okresie od dnia 1 maja 2015r.
do  31  maja  2015r.,  na  warunkach  i  zasadach  określonych  w  niniejszym
Regulaminie. 

• Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki
jego Uczestników.

• Regulamin Konkursu  dostępny jest  w siedzibie  Organizatora  oraz  na stronach
internetowych: www.farmona.pl oraz www.hebe.pl.

• Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
• Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną

zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  zamieszkałe  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

• Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

• Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  Uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w  nim  zasad,  jak  również  potwierdza,  iż  spełnia  wszystkie  warunki,  które
uprawniają go do udziału w Konkursie.

• Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3.Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
• Aby wziąć udział w Konkursie „Bądź piękna od stóp do głów” należy w terminie

od dnia 1 maja 2015 r. do 31 maja 2015 r. dokonać zakupu dowolnych dwóch
produktów z linii: Radical, Jantar, Nivelazione, Tutti Frutti,  Let’s Celebrate, za
minimum  20  zł  w  wybranej  drogerii  Hebe,  a  także  w  powyższym  terminie
(decyduje data stempla pocztowego) wypełnić i wysłać kupon o którym mowa w
ust. 2 poniżej oraz przesłać kserokopię dowodu zakupu (paragon), o czym mowa
jest w ust. 8 poniżej. 

• Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie kuponu konkursowego
dostępnego przy półce z wyżej wymienionymi produktami. Kupon uważa się za
ważny, jeśli zostanie udzielona w nim odpowiedź na pytanie „Wymarzona Ty od
stóp  do głów”  oraz  zostaną  poprawnie  wypełnione  dane  osobowe i  wyrażona

http://www.farmona.pl/
http://www.hebe.pl/


zgoda  na  ich  przetwarzanie.   Na  kuponie  należy  również  zaznaczyć  jedną  z
wybranych nagród, do wyboru:  voucher na zakupy o wartości 3000 zł ze stylistką
albo pobyt dla dwojga w Farmona Hotel Business & SPA z zabiegami na ciało i
pełnym wyżywieniem.  Nie  będą  brane  pod uwagę  kupony na  których  została
zaznaczona więcej niż jedna nagroda. Zaznaczenie wskazanych wyżej nagród nie
jest wiążące dla Jury Konkursu, przy przyznawaniu nagród.

• Poprawnie wypełniony kupon Uczestnik Konkursu odsyła na adres Organizatora:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., ul. Jugowicka 10,
30-443 Kraków.

• Po zakończonej akcji konkursowej wszystkie kupony konkursowe dostępne będą
w  siedzibie  Organizatora.  Jury,  w  skład  którego  wchodzą  pracownicy  działu
marketingu Organizatora spośród poprawnie wypełnionych kuponów wybiorą 4
kupony  z  najbardziej  interesującymi  odpowiedziami,  nagradzając  je:  1  x
voucherem na zakupy  o wartości 3000 zł ze stylistką, 3 x pobytami  dla dwojga
w Farmona Hotel Business & SPA z zabiegami na ciało i pełnym wyżywieniem
(jeden kupon nagrodzony zostanie jedną ze wskazanych wyżej nagród). Decyzje
Jury zapadają większością głosów.

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji  wysłanych przez uczestników
Konkursu zgłoszeń na jego stronie internetowej (www.farmona.pl) lub fun page”u
na  portalu  społecznościowym  facebook
(www.facebook.com/LaboratoriumKosmetykowNaturalnychFarmona )

• Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  w  terminie  30  od  dnia  zakończenia
Konkursu na stronie internetowej Organizatora (www.farmona.pl) .

• O  przyznaniu  nagród  zwycięzcy  Konkursu  zostaną  poinformowani  przez
Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

• Nagrody do laureatów przesyła Organizator w terminie 30 dni od  zakończenia
obrad Jury, o których mowa w ust. 4 powyżej.

• Warunkiem uzyskania prawa do nagród podanych w par. 3 ust. 2 jest przesłanie
przez   Zwycięzcę  kserokopii  dowodu  zakupu  (paragonu)  kosmetyków  z  serii
objętych promocją (załącznik 1). 

• Nagrody  nie  podlegają  zamianie  na  inną  nagrodę  lub  na  jej  równowartość
pieniężną.

• Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
Zwycięzca  ma  prawo  zrzec  się  prawa  do  przyznanej  mu  nagrody  składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie.

• Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora
Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez  nich adresy. Zwycięzca
Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

• Zwycięzca  Konkursu traci  prawo do nagrody,  bez  jakichkolwiek roszczeń lub
żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się
błędne lub nieprawdziwe.

• Osoba biorąca udział w konkursie może wygrać tylko jedną nagrodę określoną  w
par. 3 ust 2 niezależnie od ilości swoich zgłoszeń  w konkursie „Bądź piękna od
stóp do głów”.

http://www.farmona.pl/
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§ 4.Reklamacje.
• Wszelkie  reklamacje  w  związku  z  uczestnictwem w  Konkursie  powinny  być

zgłaszane

w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres ul. Jugowicka 10,
30-443 Kraków z dopiskiem „Bądź piękna od stóp do głów” w okresie trwania
Konkursu oraz  w terminie  7 dni  od jego zakończenia  (decyduje data  stempla
pocztowego). Dla oceny zachowania terminu Organizator bierze pod uwagę datę
stempla pocztowego.

• Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.

• W  terminie  14  dni  od  daty  rozpatrzenia  reklamacji  Organizator  prześle
Uczestnikowi  ostateczną  informację  o  sposobie  rozpatrzenia  reklamacji.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą na adres Uczestnika składającego
reklamację.

§ 5.Dane osobowe.
• Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  ich  danych  osobowych  i  ich

poprawiania oraz żądania usunięcia.

• Organizator  informuje,  że  podanie  danych jest  dobrowolne,  ale  niezbędne dla
uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

• Dane  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  zgodnie  z  postanowieniami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz.
U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

• Administratorem zdanych osobowych Uczestników Konkursu jest Laboratorium
Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

• Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu i adres email.

• Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizacja  Konkursu  oraz
prowadzenie  w  przyszłości  przez  Laboratorium  Kosmetyków  Naturalnych
Farmona innych akcji marketingowych i statystycznych.

• Administrator  Danych  Osobowych  zobowiązuje  się  dochowania  wszelkiej
staranności  przy  zbieraniu,  przetwarzaniu  oraz  przechowywaniu  danych
osobowych  zwycięzców  Konkursu  oraz  przestrzeganie  zaleceń  Głównego
Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe
• Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b.  niewykorzystywania  uczestnictwa  w  Konkursie  do  celów  sprzecznych  z
prawem  lub  do  celów  nieprzewidzianych  przez  Organizatora,  w  tym  w
szczególności do celów komercyjnych i politycznych



c.  niestosowanie  w  swojej  pracy  treści  wulgarnych,  niezgodnych  z  prawem i
ogólnie przyjętymi zasadami.

• Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo zmiany Regulaminu  w każdym czasie  bez
podania przyczyny.  Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych
przez Uczestników.



Załącznik 1. Drogerie Hebe, w których dostępne są linie kosmetyków Organizatora 

Adres Miejscowość Kod pocztowy

ul. Al.Jerozolimskie 11/19 Warszawa 00-807

ul. Sienkiewicza 10 Legionowo 05-120

ul. Harcerska 2 Nowy Dwór Mazowiecki 05-100

ul. Solec 83 Warszawa 00-382

ul. Konstytucji 3 maja 2 Rawa Mazowiecka 96-200

ul. Warszawska 23 Ciechanów 06-400

ul. Stary Rynek 14 Mława 06-500

ul. Targowa 68 Warszawa 03-734

ul. Rondo ONZ 1 Warszawa 00-124

ul. 1go Maja 40/42/44 (Galeria Dekada) Żyrardów 96-300

ul. Kościuszki 47 Pruszków 05-800

ul. Pl. św.Józefa 12 Kalisz 62-800

ul. Wolności 22 Chorzów 41-500

ul. Kościuszki 1 Częstochowa 42-202

ul. Partyzantów 23 Busko Zdrój 28-100

ul. Dąbrowskiego 27 a Poznań 60-840

Opole 45-057

ul. Sienkiewicza 27 Kielce 25-005

ul. Sierakowskiego 1a Piaseczno 05-500

ul. Kasprowicza 48 Warszawa 01-871

ul. Zwycięstwa 7 Gliwice 44-100
ul. Pomorska 585 Łódź 90-201

ul.Opawska 18 Racibórz 47-400

ul. Krakowska 6 Tarnów 33-100

ul. Szeroka 37A Toruń 87-100

ul. Wolnosći 273 Zabrze 41-800

ul. Kołłataja 61a Otwock 05-400

ul. Św. Marcin 24 (Galeria handlowa MM) Poznań 61-805

ul. Świętojańska 32 Gdynia 81-372

ul. Kijowska 1/Targowa 24 Warszawa 03-734

ul. Władysławowo 65 (Marcredo Center) Ciechanów 06-404

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park) Bielsko-Biała 43-300

ul. Ozimska 14/16 
lok. 36



ul. Puławska 2 (Plac Unii City Shopping) Warszawa 02-566

ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska) Tczew 83-100

ul. Plac Piastów 6 Gliwice 44-100

ul. Rzyczypospolitej 33b (Gildia) Gdańsk 80-463

ul. Borowska 114 Wrocław 50-552

ul. Limanowskiego 2/4 Łódź 91-059

ul. Piłsudskiego 34 (CH Europa II) Rzeszów 35-001

 Al. Jerozolimskie 179 (Blue City) Warszawa 02-001

ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8 Warszawa 00-024

ul. Oławska 13 Wrocław 50-123

ul. Warszawska 201 i 203 (Galeria Łomianki) Łomianki 05-092

ul. Roździeńskiego 200 (CH Dąbrówka) Katowice 40-315

ul. Lwowska 80 (CH Trzy Korony) Nowy Sącz 33-300

ul. Pl. Kościuszki 9 Bytom 41-902

ul. 28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec) Poznań 61-441

Poznań 61-831

 ul. Kościuszki 7 Zakopane 34-500

ul. Słodowa 3/ Stary Browar Kościerzyna 83-400

ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów) Tarnów 33-100

ul. Piotrkowska 30/32- Jaracza 2 (C. H. Magda) Łódź 90-410

ul. Modrzejowska 3  Sosnowiec 41-200

ul. Podmiejska 2a (CH Brama Pomorza) Lipienice( Chojnice) 89-620

ul. 14 lutego 26 (VIVO! Piła) Piła 64-920

ul. Wiosenna 32 Szczecin 70-807

ul. Jana III Sobieskiego 6 (CH Pogoria) Dąbrowa Górnicza 41-300

Gdańsk 80-398

ul. Wójtówka 2c Wójtówka (Sochaczew) 96-500

Plac Miejski 1 (Brama Mazur) Ełk 19-300

ul. Floriańska 43 Kraków 31-019

ul. 3 Maja (Galeria Katowicka) Katowice 40-097

ul. Pl. Wiosny Ludów 2
(Kupiec Poznański)

ul. Obrońców Wybrzeża 1
(Galeria Przymorze)



ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka) Kraków 30-644

ul. Gliwicka 45 (Carrefour Rybnik) Rybnik 44-200

ul .Podhalańska 26 (Galeria Zdrojowa) Jastrzębie Zdrój 44-335

Al. Witosa (Atrium Felicity) Lublin 20-215

ul. Paderewskiego 1 Koszalin (Atrium Koszalin) 75-736

ul. Żółkiewskiego (Atrium Copernicus) 15 Toruń 87-100

Al.Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta) Warszawa 02-326

ul. Tysiąclecia 2a (Mosty) Płock 09-400

ul. Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska) Ostróda 14-100

ul. Żelazna 32 Warszawa 00-832

ul. Wieniawskiego 19 Wałbrzych 58-306

ul. Kazimierza Górskiego 2 (Galeria Wzgórze) Gdynia 81-304

ul. Grunwaldzka 6 Rzeszów 35-068

ul. Kurniki 9 Kraków 31-156

ul. Dwernickiego 15 (Plaza) Suwałki 16-400

ul. Kraszewskiego 30 Poznań 60-159

ul. Broniewskiego 90 (Plaza) Toruń 87-100

ul. Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk) Słupsk 76-200

ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek) Warszawa 03-287

ul. Lipowa 30 Białystok 15-427

ul. Dąbrówki (Carrefour) Zielona Góra 65-096

Bytom 41-923

ul. Paprotna 7 (CH Marino) Wrocław 51-117

ul. Warszawska 26 (CH Korona) Kielce 25-312

ul. Marii Skłodowskiej Curie 34 Kościerzyna 83-400

ul. Traugutta 26 Pszów 44-370

ul. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka) Jelenia Góra 58-506

Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 (Carrefour - 
Plejada)  


