
 
 
REGULAMIN  

KONKURS! Wygraj kosmetyki Repaskin marki Sesderma 

Celem Konkursu jest napisanie przez Czytelnika portalu Derma Estetic “Jakimi domowymi 
sposobami leczysz poparzenia słoneczne”. Swoją odpowiedź należy uzasadnić w 
maksymalnie 5 zdaniach.  

Użyte określenia  

• Redakcja - Redakcja Portalu DermaEstetic.pl, prezentowanego w sieci pod adresem 
http://www.dermaestetic.pl 
• Sponsor: Sesderma Sp. z o.o. 
• Konkurs – Konkurs Internetowy organizowany na stronie Portalu DermaEstetic.pl pod 
adresem www.dermaestetic.pl  

• Uczestnik - Każdy Użytkownik Portalu 
• Prace – Napisz Jakimi domowymi sposobami leczysz poparzenia słoneczne. Swoją 
odpowiedź należy uzasadnić w maksymalnie 5 zdaniach. 
• Użytkownik - Każdy Internauta korzystający z Portalu DermaEstetic.pl  

Postanowienia ogólne  

• Organizatorem Konkursu jest Redakcja Portalu DermaEstetic.pl 
• Fundatorem nagrody jest Sponsor: Sesderma Sp. z o.o. 
• Konkurs rozgrywany jest na stronach portalu DermaEstetic.pl 
• Konkurs polega na wyłonieniu najlepszej odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika. • Każdy 
Uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź konkursową. Uczestnik konkursu może wygrać 
wyłącznie jeden z czterech zestawów kosmetyków Repaskin.  

Czas trwania konkursu  

Konkurs trwa 14.08.2015 r. do 22.08.2015 r. do północy.  

 

Jury Konkursu  

Jury Konkursu stanowi: Redakcja DermaEstetic.pl oraz przedstawiciel firmy Sesderma Sp. z 
o.o. Obrady Jury są tajne, a jego werdykt nie podlega cofnięciu.  

DermaEstetic



Nagrody  

Do wygrania są 4 zestawy kosmetyków Repaskin marki Sesderma. W skład każdego zestawu 
wchodzi: 
 

• Repaskin Żel post-solar 200 ml 

• Repaskin Fotoprotector SPF50 (do ciała) 200 ml 

Łączna cena zestawu: 233,50 zł 

 

Postanowienia końcowe  

• Redakcja zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez 
podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu. 
 

• Zwycięzca konkursu ma obowiązek przesłać adres do wysyłki w terminie do 7 dni. Jeżeli 
termin nie zostanie dotrzymany nagroda przepada i przechodzi w ręce innego Uczestnika 
konkursu. 

• Wysyłką nagród zajmuje się przedstawiciel firmy Sesderma Sp. z o.o. 

• Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 
wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./  

	  


