
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą GRUPA WŁOSING MA PONAD 100 000 OSÓB! 
2. Organizatorem Konkursu jest AGN Agnieszka Niedziałek, Al. Jerzego Waszyngtona 12 m 
38, 03-910 Warszawa NIP 8222332965 
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma  AGN Agnieszka Niedziałek, 
właściciel sklepu napieknewlosy.pl 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie http://wwwlosy.pl i 
na grupie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/wlosing w dniach 
11.06-17.06.2018 (do godziny 12:00 w południe). 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego. b) nie jest pracownikiem napieknewlosy.pl i/lub administratorem grupy 
Włosing c) nie jest członkiem rodziny pracownika napieknewlosy.pl i/lub administratora grupy 
Włosing  
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) 
osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.  

§ 3 NAGRODY  
1. Nagrodą w Konkursie są: 5 równorzędnych zestawów kosmetyków do włosów ze sklepu 
napieknewlosy.pl o wartości 150zł. 
 

● EC Maska do włosów - Intensywna regeneracja 250ml 
● FITOKOSMETIK BALSAM Z SOLĄ Z MORZA MARTWEGO 270ML 
● FITOKOSMETIK SZAMPON Z NIEBIESKĄ GLINKĄ 270ML 
● Karelia Organica Serum łopianowe przeciw wypadaniu włosów 150ml 
● NATURE QUEEN olej z pestek truskawek 30ml 
● NMF Naturalny Czynnik Nawilżający 10ml 
● Organic Shop oliwa i kwiat pomarańczy SZAMPON 280ml 
● SATTVA Henna jasny blond – saszetka 10g 
● SESA 30ml 
● Wcierka BANFI 250ml 

 
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, 
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na grupie WŁOSING na 



Facebooku umieszczą wpis, zawierający metamorfozę stanu włosów: opis stanu 
początkowego, wdrożone poprawki i opis obecnej pielęgnacji. 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 
dni roboczych od zakończenia Konkursu.  
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres WWWLOSYPL@GMAIL.COM z 
“WŁOSING100K” jako tytułem wiadomości email, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania 
powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy AGN 
Agnieszka Niedziałek, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 
dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.  
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez AGN Agnieszka Niedziałek. 
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany.  
9.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii 
i wpisów konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych 
Organizatora oraz do promocji grupy WŁOSING oraz WWWLOSY.PL. 
d. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji grupy WŁOSING 
oraz WWWLOSY.PL i napieknewlosy.pl, pozostają własnością ich autorów. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na udostępnienie oraz podanie przez 
Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty 
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, a 
następnie usunięte całkowicie w terminie 7 dni od potwierdzenia dostarczenia przesyłki wg 
trackingu Poczty Polskiej. 
3. Organizator podporządkowuje się regulacjom RODO, stosując politykę prywatności:  
https://napieknewlosy.pl/pl/i/Obowiazek-Informacyjny-RODO/18 
https://napieknewlosy.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na grupie WŁOSING na Facebooku. 
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