
REGULAMIN
KONKURS! WYGRAJ ZAPROSZENIE DO MO61

 I STWÓRZ WŁASNE PERFUMY!

Celem Konkursu wymyślenie przez Czytelnika jest odpowiedź na pytanie: jak 
nazwałabyś/nazwałbyś perfumy stworzone przez Ciebie i skąd taka nazwa.

Użyte określenia
• Redakcja - Redakcja Portalu DermaEstetic.pl, prezentowanego w sieci pod 
adresem http://www.dermaestetic.pl
• Sponsor: Mo61 http://mo61.pl
• Konkurs – Konkurs Internetowy organizowany na stronie Portalu DermaEstetic.pl 
pod adresem www.dermaestetic.pl
• Uczestnik - Każdy Użytkownik Portalu
• Prace – odpowiedź na pytanie: jak nazwałabyś/nazwałbyś perfumy stworzone 
przez Ciebie i skąd taka nazwa.
• Użytkownik - Każdy Internauta korzystający z Portalu DermaEstetic.pl

Postanowienia ogólne
• Organizatorem Konkursu jest Redakcja Portalu DermaEstetic.pl
• Fundatorem nagrody jest Sponsor: Mo61 http://mo61.pl
• Konkurs rozgrywany jest na stronach portalu DermaEstetic.pl
• Konkurs polega na wyłonieniu najlepszej odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika.
• Każdy Uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź konkursową.

Czas trwania konkursu
Konkurs trwa 04.02.2015 r. do 18.02.2015 r. do północy.

Jury Konkursu
Jury Konkursu stanowi: Redakcja DermaEstetic.pl oraz Mo61 http://mo61.pl
Obrady Jury są tajne, a jego werdykt nie podlega cofnięciu.

Nagrody
Zaproszenie na stworzenie własnych perfum w Mo61 o pojemności 50 ml i wartości 
239 zł.

Postanowienia końcowe
• Redakcja zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany niniejszego 
Regulaminu bez podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych Uczestników 
Konkursu.
• Nagrodę w postaci zaproszenia do Mo61 na stworzenie własnych perfum w 
Warszawie lub w Krakowie w terminie do 31 maja 2015 r. 
• 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./
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• Jakakolwiek odpowiedzialność Portalu względem Uczestników lub osób 
trzecich jest wyłączona - z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa.
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• Redakcja oraz Mo61 zastrzega sobie prawo do opublikowania haseł zwycięzcy 
konkursu.
• Redakcja Derma Estetic zastrzega sobie prawo do posługiwania się adresami 
mailowymi w celach marketingowych – wysyłka newslettera.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.02.215 roku na portalu DermaEstetic.pl


