
Regulamin Konkursu Solarium Lata 2019 

 

I. DEFINICJE: 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie o ile z kontekstu, 

w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 

1.1. Onyx – Organizator Programu Solarium Lata 2019 (dalej zwany „Organizatorem”), 

zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu. 

1.2. Uczestnik – Uczestnik Programu Solarium Lata 2019. Mogą nim być pełnoletnie osoby 

fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące oraz pracujące 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.3. Nagroda – każda korzyść w formie rzeczowej, a także w formie voucherów przewidziana 

w Programie. 

1.4. Komisja – 3-osobowy zespół wytypowany przez Organizatora (zwany dalej „Komisją”), 

którego zadaniem jest wybór wygranych. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

2.1. Organizatorem Programu jest Onyx International Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 

125, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Torunia VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000297594, numer NIP 8792547898, REGON 340409154. 

2.2. Onyx jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

2.3. Program konkursu Solarium Lata 2019 organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

2.4. Program konkursu Solarium Lata 2019 prowadzony jest od dnia 19 czerwca 2019 r. do 

dnia 30 czerwca 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania niniejszej 

akcji.  

2.5. Program konkursu Solarium Lata 2019 ma na celu nagradzanie osób, które sprzedają i 

kupują kosmetyki Onyx, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. Niniejszy 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Solarium Lata 2019, które Uczestnicy 

akceptują, przystępując do Programu. 



2.6. W konkursie Solarium Lata 2019 zostanie wylosowanych 10 solariów oraz 10 fizycznych 

osób.  

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU SOLARIUM LATA 2019: 

3.1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu Solarium Lata 2019 dla solariów jest 

posiadanie przez dane solarium w swojej ofercie produktu La Playa. Zespół Onyx będzie 

weryfikował w fakturach, czy dane solarium faktycznie zakupiło ww. kosmetyk.  

3.2. Warunkiem koniecznym dla osób fizycznych jest oznaczenie w komentarzu na Facebooku, 

pod postem konkursowym, solarium, które w swojej ofercie posiada balsam La Playa.  

3.3. Nie liczą się komentarze publikowane pod postami udostępnionymi tylko komentarze pod 

głównym postem na Facebooku – Onyx Tan.  

3.4. Każde solarium może być oznaczone więcej niż jeden raz, ale liczba oznaczeń nie zwiększa 

szans w losowaniu. 

3.5. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu Solarium Lata 2019 w dowolnym momencie jego 

trwania. 

3.6. Udział w konkursie Solarium Lata 2019 i podanie związanych z udziałem danych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie, w tym także do zamawiania i 

odbierania prezentów. 

3.7. Administratorem danych osobowych Uczestnika zarejestrowanego, zawartych w 

Formularzu Uczestnika jest Organizator. 

3.8. Uczestnik, zamieszczając komentarz, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

podanych przez niego danych na potrzeby realizacji konkursu Solarium Lata 2019. Uczestnicy 

akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie przystąpienia do Konkursu. 

IV NAGRODY DLA OSÓB FIZYCZNYCH: 

4.1. Spośród wszystkich osób oznaczających solaria w komentarzach wylosujemy 10 osób, 

które nagrodzimy plażowymi zestawami: kosmetyki, ręcznik i wakacyjny gadżet. 

V NAGRODY DLA SOLARIÓW:  

5.1. Spośród wszystkich oznaczonych solariów wylosujemy 10, które nagrodzimy voucherami 

na zakup kosmetyków o wartości netto 250 PLN i tytułem Studio Wakacyjnej Opalenizny 2019.  



 

VI REALIZACJA VOUCHERA: 

6.1. Realizacja vouchera tylko za pośrednictwem biura – biuro@onyxinternational.pl lub pod 

numerem telefonu (56) 658 7733. Voucher nie będzie mógł być realizowany podczas zakupu u 

przedstawiciela handlowego. 

6.2. Ceny produktów dla solariów według załączonego na samym końcu Regulaminu cennika. 

Przy realizacji vouchera nie obowiązują indywidualne promocje oraz pakiety, które dany klient 

posiada.  

VII WYNIKI KONKURSU: 

7.1. Wyniki Konkursu Solarium Lata 2019 zostaną ogłoszone na profilu Onyx Tan na 

Facebooku.  

7.2. Zwycięzców prosimy o podanie adresów do wysyłki w wiadomości na Facebooku Onyx 

Tan lub mailowo – biuro@onyxinternational.pl.   

7.3. Nagrody wysyłamy pocztą w ciągu czternastu dni roboczych od ogłoszenia wyników.   

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

8.2. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, 

Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Solarium Lata 

2019. 

8.3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w konkursie Solarium Lata 2019 nie mogą być 

przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

8.4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 

8.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursu Solarium 

Lata 2019, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona 

zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego. 

8.6. Wszelkie informacje o konkursie Solarium Lata 2019 dostępne w materiałach 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 
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8.7. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Facebooku 

Onyx Tan. 

8.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2019 r. 

 

Wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie Solarium Lata 2019 wyraziły zgodę na 

publikację danych podczas rozstrzygnięcia ww. konkursu.  



 


