REGULAMIN
KONKURS! Wygraj zabieg usuwania tatuażu!
Zadaniem Konkursowym jest przesłanie odpowiedzi na 2 pytania:
1. Podaj jakie są 2 różnice między laserowym usuwaniem tatuażu, a Magic Pen.
Podpowiedź znajdziesz na naszej stronie w tym materiale.
2. Podaj 2 zabiegi, którym chciałabyś/chciałbyś się poddać w Klinice Estetica Nova.
Wymieniony zabieg musi znajdowac się w ofercie Kliniki, zatem informacji odnośnie
zabiegów szukaj na stronie esteticanova.com.pl
Użyte określenia
• Redakcja - Redakcja Portalu DermaEstetic.pl, prezentowanego w sieci pod adresem
http://www.dermaestetic.pl
• Sponsor: Klinika Estetica Nova w Warszawie http://www.esteticanova.com.pl
• Konkurs – Konkurs Internetowy organizowany na stronie Portalu DermaEstetic.pl
pod adresem www.dermaestetic.pl
• Uczestnik - Każdy Użytkownik Portalu
• Prace – odpowiedź na 2 pytania konkursowe:
1. Podaj jakie są 2 różnice między laserowym usuwaniem tatuażu, a Magic Pen.
Podpowiedź znajdziesz na naszej stronie w tym materiale.
2. Podaj 2 zabiegi, którym chciałabyś/chciałbyś się poddać w Klinice Estetica Nova.
Wymieniony zabieg musi znajdowac się w ofercie Kliniki, zatem informacji odnośnie
zabiegów szukaj na stronie esteticanova.com.pl
• Użytkownik - Każdy Internauta korzystający z Portalu DermaEstetic.pl
Postanowienia ogólne
• Organizatorem Konkursu jest Redakcja Portalu DermaEstetic.pl
• Fundatorem nagrody jest Sponsor: Klinika Estetica Nova w Warszawie
http://www.esteticanova.com.pl
• Konkurs rozgrywany jest na stronach portalu DermaEstetic.pl
• Konkurs polega na wyłonieniu prawidłowych odpowiedzi, które zostaną przesłane
Uczestnika.
• Każdy Uczestnik może nadesłać tylko i wyłącznie jednego maila z prawidłowymi
odpowioedziami na pytania.
• Uczestnik Konkursu sam pokrywa koszt dojazdu do Kliniki i ewentualny nocleg.
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa 08.02.2018 r. do 22.02.2018 r. do północy.
Jury Konkursu
Jury Konkursu stanowi: Redakcja DermaEstetic.pl oraz Klinika Estetica Nova w
Warszawie. Obrady Jury są tajne, a jego werdykt nie podlega cofnięciu.

Nagrody
Zaproszenie na zabieg usunięcia za pomocą Magic Pen o maksymalnej wielkości 4 cm x 4
cm w Klinice Estetica Nova w Warszawie. 4 sesje o łacznej wartości 2000 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 na zabieg usunięcia za pomocą Magic Pen o
maksymalnej wielkości 4 cm x 4 cm w Klinice Estetica Nova w Warszawie należy
wykorzystać w terminie do 31.10.2018 r. Po tym terminie niewykorzystana nagroda
przepada.
• 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./
• Jakakolwiek odpowiedzialność Portalu względem Uczestników lub osób trzecich
jest wyłączona - z wyjątkiem tej przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa.
• Redakcja oraz Klinika Estetica Nova zastrzega sobie prawo opublikowania
zwycięzkich odpowiedzi konkursu.
• Redakcja Derma Estetic zastrzega sobie prawo do posługiwania się adresami mailowymi
w celach marketingowych – wysyłka newslettera.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.02.2018 roku na portalu DermaEstetic.pl

