
Soirée Cosmetics x IVY Beauty&Bubbles, konkurs na Dzień Matki 

REGULAMIN KONKURSU  
Soirée Cosmetics x IVY Beauty&Bubbles 

A) Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod 

nazwą ,,Soirée Cosmetics x IVY Beauty&Bubbles”. Konkurs nie łączy się z innymi 
promocjami lub konkursami prowadzonymi przez organizatora.  

2. Organizatorem konkursu jest Soirée Cosmetics, będące projektem, należącym oraz 
prowadzonym przez PPH Agora- Tadeusz Moryń  z siedzibą w Kartuzach, kod: 80-300 przy  
ul. Mściwoja II 5 A. 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych.  
5. W konkursie nie mogą brać pracownicy organizatorów oraz członkowie ich rodzin ( w 

rozumieniu: rodzeństwa, małżonków, dzieci, rodziców). 

B) Czas trwania  
1. Konkurs składa się z jednej tury realizowanej w dniach od 19 kwietnia 2018 do 26 maja 

2018  roku do  godziny 23:59:59.  
2. 27 maja 2018 roku nastąpi wyłonienie zwycięzców konkursu. Tego samego dnia o godzinie 

19:00 laureaci zostaną osobiście poinformowani o nagrodzie, a do tego będzie udostępniona 
ogólnodostępna informacja o werdykcie.  

C) Przebieg konkursu  
1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi spełnić wszystkie warunki konkursowe w 

okresie od dnia 19 maja 2018 roku do 26 maja 2018 roku do godziny 23:59:59.  
a) Zaobserwować na Instagram’ie konto @soiree_cosmetics i @ivybeautyandbubbles 
b) Polubić zdjęcie konkursowe  
c) Pod zdjęciem konkursowym na @soiree_cosmetics odpowiedzieć na pytanie ,,Co 

najbardziej lubisz w swojej mamie?” 
2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie w dowolnej liczbie prób. 
3. W dniu 27 maja 2018 komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, z zastosowaniem kryteriów 

oceny:  
a) zgodność z warunkami konkursu; 
b) kreatywność; 
c) oryginalność; 

D) Nagrody 
1. Nagrody w konkursie fundowane są przez organizatora.  
2. Laureat, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma od organizatora nagrodą rzeczową w 

postaci jednej pomadki Soirée oraz makijażu w IVY Beauty&Bubbles, znajdującym się w 
Warszawie na ul. Emilii Plater 47, w wybranym przez siebie terminie (nie później niż 3 
miesiące od wygrania), potwierdzonym wcześniej przez makijażystkę. Dwóch pozostałych 
laureatów dostanie również po jednej pomadce Soirée. Kolory pomadek są wybrane z góry 
przez organizatorów konkursu.  

3. Organizatorzy nie pokrywają opłat za dojazd laureata do Warszawy.  
4. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego. 
5. Wartość nagrody nie przekracza 500 zł. 
6. Laureatowi nie przysługuje wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.


