Regulamin konkursu
„Znajdź chwilę dla siebie z TATUUM”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem konkursu „Znajdź chwilę dla siebie z TATUUM", zwanego dalej „Konkursem”,
jest KAN spółka z o.o., właściciel marki TATUUM, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wiączyńskiej 8a, 92-760
Łódź, NIP: 725-101-98-80, REGON: 471164930, KRS 0000119998, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 6 500 000,00 zł.
2.
Partnerem konkursu i sponsorem nagród konkursowych jest Drewniana Róża Willa / Domki
nad Stawem
3.
Konkurs zostanie przeprowadzony w salonach marki TATUUM na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz w sklepie internetowym www.tatuum.com w okresie od 11.03 do 22.03.2019 r.
4.
Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
5.
Regulamin
Konkursu
jest
dostępny
na
https://www.tatuum.com/pl/content/115-chwila-dla-siebie-z-tatuum

stronie

internetowej

§2. Uczestnictwo w Konkursie
1.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki
określone w Regulaminie.
4.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnera
Konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
5.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6.
Uczestnik oświadcza, że podane w ankiecie konkursowej dane są prawdziwe, a odpowiedź na
pytanie jest jego autorstwa.
7.
Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku w relacji w mediach
społecznościowych Organizatora i Partnera Konkursu
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

dokonać zakupu w salonie TATUUM lub sklepie internetowym TATUUM pod adresem
www.tatuum.com, o wartości nie mniejszej niż 200 zł na paragonie w dniach 11.03-22.03.2019,
-

w chwili przystąpienia do konkursu być zapisanym do programu TATUUM GENERATIONS,

wypełnić formularz z danymi osobowymi, który klient otrzyma w salonie po złożeniu
zamówienia,
lub
pobierze
na
stronie
sklepu
internetowego
pod
adresem:
https://www.tatuum.com/pl/content/115-chwila-dla-siebie-z-tatuum
-

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

wykonać zadanie konkursowe, opisane na formularzu zgłoszeniowym, polegające na
udzieleniu odpowiedzi jaki jest sprawdzony, naturalny sposób na relaks
– jury doceni kreatywność uczestników
Odpowiedź nie może być dłuższa niż 5 zdań.
2.
Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w pkt. 1 uważa się
moment, w którym poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie przekazane pracownikowi salonu
TATUUM.
Lub wysłane jako załącznik (word/pdf) na adres mailowy: konkurs@kan.pl
3.
Jedna osoba może brać udział w konkursie więcej niż raz, a tym samym wypełnić więcej niż
jeden formularz zgłoszeniowy.
4.
Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia konkursowe powiązane z paragonami, z których towary
zostały zwrócone.
5.
Jeżeli osoba wyłoniona jako zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków
określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy
Konkursu.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1.
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w Regulaminie.
2.
Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie oceny jury, w skład którego wchodzą
pracownicy Organizatora i Partnera Konkursu.

3.
Wyniki zostaną opublikowane do dnia 8 kwietnia 2019 na stronie internetowej
https://www.tatuum.com/pl/content/115-chwila-dla-siebie-z-tatuum
oraz
Facebooku
www.facebook.com/TatuumOfficial
§ 5. Nagrody w Konkursie
1.

Partnerem konkursu i sponsorem nagród jest Drewniana Róża Willa / Domki nad Stawem

2.
Konkurs prowadzony jest w salonach sieci TATUUM na terenie Polski i w sklepie on-line pod
adresem www.tatuum.com, w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 roku.
3.
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie wybierze jury na podstawie
najciekawszej udzielonej odpowiedzi na zadanie konkursowe.
Nagrodą za zajęcie I miejsca jest

•

domek ze śniadaniem dla 2 osób na 2 doby

•

powitalny poczęstunek

•

godzina masażu hawajskiego Lomi Lomi dla 2 osób

•

uroczysta kolację z butelką wina

•

pożegnalny podarunek

Nagroda do realizacji w terminie do 31 grudnia 2019 r.
4.

Nagrodą za zajęcie II miejsca jest

•

domek ze śniadaniem dla 2 osób na 2 doby

•

powitalny poczęstunek

•

kolacja z butelką wina

•

pożegnalny podarunek

Nagroda do realizacji w terminie do 31 grudnia 2019 r.
5.

Nagrodą za zajęcie III miejsca jest

•

nocleg w willi dla 2 osób na 2 doby

•

powitalny poczęstunek

•

godzina masażu relaksacyjnego

•

pożegnalny podarunek

Nagroda do realizacji w terminie do 31 grudnia 2019 r.
6.
Organizator zapewnia 10 bonów podarunkowych o wartości 300 zł każdy na zakupy w salonach
TATUUM w ramach wyróżnienia dla 10 osób, które udzieliły kreatywnych odpowiedzi.
7.
Równowartość nagród nie podlega wymianie na gotówkę. W celu dokonania rezerwacji
terminu odbioru nagrody, laureaci kontaktują się bezpośrednio z Drewniana Róża Willa / Domki nad
Stawem pod numerem telefonu: +48 75 76 121 56, +48 663 063 010 lub mailowo:
rezerwacja@drewnianaroza.pl
8.

Składając wypełniony formularz udziału w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie

i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją
Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9.
Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem przesyłki pocztowej
lub kurierskiej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

1.
Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość
doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
2.
Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego
adresu lub innych danych.
3.
Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania
Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o
wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
4.
Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na
adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko
Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych
po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów
wskazanych w ust. 4.
6.
Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 4, rozpatrywane będą w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o
sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia
reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym
poinformowaniem
o
tym
uczestników
za
pośrednictwem
strony:
https://www.tatuum.com/pl/content/115-chwila-dla-siebie-z-tatuum
2.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na
automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30
listopada 2009 r.)

