Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest PH NIKS FP, ul. Grójecka 40/6, 02-320 Warszawa.
2. Konkurs przeprowadzany jest w butikach Wzorcownia ul. Chmielna 27/31 (obok kina
Atlantic) oraz ul. Puławska 30 (róg Madalińskiego)
3. Regulamin konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, butikach
Wzorcownia, jak też oraz na stronie internetowej blog.wzorcownia-online.pl.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne
osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w
pracowników i współpracowników.
5. Nagrody przeznaczone dla laureatów to 2 vouchery o wartości 150 zł na zakupy w
butikach Wzorcownia oraz sklepie internetowym.
6. Konkurs trwa od 17.07.2013 r. do 31.06.2013 r.
7. Wyniki losowania i kontakt z laureatami zostanie ogłoszone na stronie internetowej
www.blog.wzorcownia-online.pl w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia
czasu trwania Konkursu.
Zasady prowadzenia konkursu:
8. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które pojawiają się w butikach
Wzorcownia: ul. Chmielna 27/31 (obok kina Atlantic) oraz ul. Puławska 30 (róg
Madalińskiego) w dniach od 17-31.07.2013 i wypełnią poprawnie kupon konkursowy.
9. Aby wypełnić kupon przeznaczony do losowania nie jest wymagane dokonanie
zakupów w firmowych butikach.
10. Kupon konkursowy można wypełnić i złożyć do losowania tylko raz.
11. Każdy kupon będzie weryfikowany pod względem poprawności.
12. Ze wszystkich zgłoszonych kuponów Osoby Odpowiedzialne powołane przez
Organizatora rozlosują 2 vouchery (po jednym w każdym butiku Wzorcownia) o
wartości 150 zł do wykorzystania na zakupy w butikach.
13. Imię i nazwisko laureata zostaną opublikowane na blogu przez Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora.
14. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może
poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną
przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@wzorcownia-online.pl
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