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REGULAMIN KONKURSU 
„Poznaj kosmetyki LUSH” 

   
1. Postanowienia ogólne.  
  
1. Organizatorem „Konkursu Poznaj kosmetyki LUSH” zwanego dalej 

„Konkursem” jest serwis BeautyIcon.pl, zwany dalej „Organizatorem”. 
 
2. Czas trwania Konkursu: od 21 listopada 2015 roku do dnia 01 grudnia 2015 

roku.  
 
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne 

zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”). 
   
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
  
4. W okresie od 21 listopada 2015 roku do dnia 01 grudnia 2015 roku na stronie 

internetowej www.beautyicon.pl  zostanie zamieszczone pytanie konkursowe. 
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia 01 grudnia 2015 

roku:  
a) odwiedzić serwis internetowy www.beautyicon.pl   
b) pozostawić odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod 

wpisem http://beautyicon.pl/zakupy-w-londynie-sklep-lush-konkurs   
c) w odpowiedzi wybrać jedną z trzech nagród i uzasadnić dlaczego 

chciałbyś przetestować właśnie te kosmetyki i jak wyobrażasz sobie 
swoją pielęgnację z tymi kosmetykami   

2. Uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz. 
 
 
3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie  
  

1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody – po jednej dla każdego 
laureata 

2. Nagrodami w konkursie są: 
 
NAGRODA I – czyścik do mycia twarzy Bûche de Noël + szampon w kostce Brazilliant 
NAGRODA II – szampon BIG 100g + kula do kąpieli Rose Jam 
NAGRODA III - żel pod prysznic Snow Fairy 250g + szampon w kostce Jason And The 
Argan Oil 

 
3. Spośród osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe 

Organizator wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi. 
  

4. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię, nazwisko lub nick, zostanie 
opublikowana 1 dzień po zakończeniu konkursu we wpisie konkursowym 
 

5. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na 
publikację danych laureatów Konkursu zgodnie z Regulaminem, chyba że 
laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża. 

 
6. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.  

 
7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody.  
 
8. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej pocztą pod 
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wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i 
skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody 
innemu Uczestnikowi. 

  
 
4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

 
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane 

najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu, na adres 
mailowy Organizatora: kontakt@beautyicon.pl z dopiskiem  
„Konkurs: Poznaj kosmetyki LUSH”. 

 
2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie 

rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje 
data doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

 
3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni roboczych, włączając w to 

zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji drogą mailową, 
wiadomością wysłaną w powyższym terminie. Po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. 

 
 
 
5. Postanowienia końcowe  
  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie WWW Organizatora w 
okresie trwania Konkursu.  

 
2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu 

zawartych w Regulaminie.  
 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa Organizatorowi 
do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanej odpowiedzi.  

 
4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub 

niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału                 
w Konkursie.  

 
5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych 

zawinione przez Pocztę Polską. 
 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz                 
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych 
jest właściciel serwisu www.beautyicon.pl. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu 
do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich 
usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie 
prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacją                               
i przeprowadzeniem Konkursu, następnie dane zostaną usunięte.  
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7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu                    
i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać 
praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.  

 
8. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych 

Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,                             
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
9. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po 

wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.  
 
10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie 

reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 
 
 
 

Organizator – www.beautyicon.pl  
 


