REGULAMIN
Konkursu dla odwiedzających
II Targi Fryzjersko- Kosmetyczne Dni Urody i Spa
Wrocław, Hala Stulecia, 20 – 21 kwietnia 2013 r.
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Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa Wigor , 53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38
zarejestrowana w Urzędzie Miejskim Wrocław pod nr 106 579, NIP 898 134 45 64, reprezentowana przez
Witolda Malinowskiego – dyrektora, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs skierowany jest do osób zwiedzających II Targi Fryzjersko- Kosmetyczne Dni Urody i Spa,
organizowane przez Organizatora i odbywające się Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w dniach
20 – 21 kwietnia 2013r., zwane dalej Targami.
Zadaniem uczestników konkursu w poszczególnych jego odsłonach jest udzielenie odpowiedzi na pytanie
konkursowe, zamieszczone na rozdawanych przez cały czas trwania Targów ankietach dla odwiedzających.
Konkurs składa się z kilku odsłon. Kolejne odsłony konkursu będą odbywad się podczas obu dni trwania
Targów. O każdej pełnej godzinie na scenie głównej ogłaszany będzie zwycięzca odsłony, któremu zostanie
przyznana nagroda w postaci zestawu nagród rzeczowych sponsorowanych przez Fundatorów Nagród.
Uczestnicy wszystkich odsłon konkursu w dniach 20 i 21 kwietnia mają możliwośd zdobycia II nagrody w
postaci vouchera na „Samochód na weekend”.
a. Voucher ważny jest przez 3 miesiące (21 kwietnia 2013 – 21 lipca 2013)
b. Voucher może wykorzystad jedynie osoba pełnoletnia i posiadająca ważne prawo jazdy
kategorii B.
c. Voucher upoważnia do korzystania z samochodu, zapewnionego przez sponsora nagrody,
podczas wskazanego przez zwycięzcę weekendu (tj. w dniach: piątek godzina 10:00 –
poniedziałek godz. 10:00). Samochód, będący przedmiotem nagrody, w momencie odbioru
będzie zatankowany.
d. Samochód wydany zostanie zwycięzcy konkursu w terminie uzgodnionym przez obie strony.
Uczestnicy wszystkich odsłon konkursu w dniach 20 i 21 kwietnia 2013 mają możliwośd zdobycia nagrody
głównej w postaci pobytu w Estetica&Spa Collet w Pałacu Wojanów dla dwóch osób, obejmującego:
a. nocleg dla 2 osób w apartamencie w Pałacu Wojanów o wartości 950 zł;
b. możliwośd skorzystania z basenu, sauny, jacuzzi oraz siłowni;
c. 20% rabatu na gastronomię podczas całego pobytu;
d. zestaw zabiegów dla dwóch osób (2 x masaż LOMI LOMI, Zabieg na ciało „Złota Odnowa” dla Pani,
Masaż cesarski dla Pana, zabieg na twarz, zabieg na dłonie) – o wartości ok. 1100 zł, w zależności od
wyboru zabiegów
e. zestaw kosmetyków Nanolaboratory NANTES do pielęgnacji domowej o wartości 700 zł.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
Uczestnikiem konkursu może byd pełnoletnia osoba fizyczna, która odwiedzi Targi i udzieli odpowiedzi na
pytanie konkursowe w ankiecie dla odwiedzających oraz poda w niej swoje dane kontaktowe. Uczestnik,
który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
Nagrody sponsorowane są przez Fundatorów Nagród w Konkursach. Zostaną przekazane Organizatorowi na
podstawie osobnych umów pomiędzy Fundatorami Nagród a Organizatorem.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej
wartości.
W przypadku nagród przyznawanych w poszczególnych odsłonach konkursu, za wyjątkiem nagrody
głównej, nieobecnośd zwycięzcy danej odsłony w trakcie przyznawania nagrody skutkuje przepadkiem
nagrody na rzecz innego uczestnika konkursu, który zostanie wybrany po trzykrotnym nieskutecznym
wywołaniu pierwszego zwycięzcy danej odsłony. Procedura ta będzie powtarzana maksymalnie trzykrotnie.
W przypadku II nagrody (Samochód na weekend) nieobecnośd jej zdobywcy nie skutkuje przepadkiem
nagrody na rzecz innego uczestnika, o ile zdobywca nagrody głównej pozostawił dane kontaktowe
umożliwiające przekazanie mu nagrody do 7 dni roboczych po zakooczeniu Targów. W przypadku braku
danych kontaktowych umożliwiających przekazanie nagrody i nieobecności zwycięzcy danej odsłony w
trakcie przyznawania nagrody, nagroda przepada na rzecz innego uczestnika konkursu, który zostanie
wybrany po trzykrotnym nieskutecznym wywołaniu pierwszego zwycięzcy danej odsłony. Procedura ta
będzie powtarzana maksymalnie trzykrotnie.
W przypadku nagrody głównej (Dwuosobowy weekendowy pobyt w SPA) nieobecnośd jej zdobywcy nie
skutkuje przepadkiem nagrody na rzecz innego uczestnika, o ile zdobywca nagrody głównej pozostawił dane
kontaktowe umożliwiające przekazanie mu nagrody do 7 dni roboczych po zakooczeniu Targów. W

przypadku braku danych kontaktowych umożliwiających przekazanie nagrody i nieobecności zwycięzcy
danej odsłony w trakcie przyznawania nagrody, nagroda przepada na rzecz innego uczestnika konkursu,
który zostanie wybrany po trzykrotnym nieskutecznym wywołaniu pierwszego zwycięzcy danej odsłony.
Procedura ta będzie powtarzana maksymalnie trzykrotnie.
14. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Targów i na stronie internetowej Targów.
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

