
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 
 

1) Organizatorem Rozdania „Ukryte Nagrody”, zwanego dalej „Rozdaniem” jest: NaiLac S.C. 
Sylwia i Urszula Pfajfer, z siedzibą przy ul. Senatorska 50/58-62, 92-193 Łódź , NIP: 
7252155065, właściciel marki NaiLac zwanej dalej „marką NaiLac”. 

2) Rozdanie trwać będzie w okresie od 29 sierpnia g. 18:00 do 1 września g. 12:00 2021 roku 
za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram. 

3) Ogłoszenie wyników nastąpi do 1.09.2021 r. do godziny 12:30. 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

W Rozdaniu może wziąć każdy Uczestnik, czyli osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, bądź posiadająca zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w 
niniejszym rozdaniu, która zgłasza swój udział w Rozdaniu i jest związana warunkami Regulaminu, 
która: 
 

1) Posiada aktywne i otwarte konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, 
2) Udzieli odpowiedzi w poście Rozdania i wytypuje jednorazowo, bez edytowania, w 

komentarzu lakier, za którym według niego kryje się prezent – niespodzianka, 
3) Bierze udział w Rozdaniu w imieniu własnym, nie dokonuje zgłoszenia w imieniu osób 

trzecich, 
4) Wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby realizacji Rozdania 
5) W Rozdaniu nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele 

Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
prowadzeniu Rozdania. 

 

3. ZASADY ROZDANIA 
 

1) Każdy Uczestnik Rozdania ma za zadanie wytypować w komentarzu pod postem „Ukryte 
Nagrody” lakier, za którym według niego kryje się nagroda – niespodzianka. Odpowiedzi 
mogą być udzielane przez każdego Uczestnika tylko raz, nie mogą być edytowane i 
powielane. 

2) W Rozdaniu uwzględniane będą tylko pierwsze odpowiedzi każdego Uczestnika, złożone w 
terminie trwania Rozdania. 

3) Zamieszczone posty nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, 
zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za 
obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Instagrama, Facebooka oraz 
Regulaminem Rozdania. 

4) Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Rozdaniu w przypadku naruszenia 
przez niego warunków Regulaminu. 

 
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD – NIESPODZIANEK 

 
1) Wyniki rozdania zostaną ogłoszone do dnia 1.09.2021 r. do godziny 12:30. 
2) Nagrody – niespodzianki kryją się za 5 lakierami, znajdującymi się na planszy „Ukryte 

Nagrody”. 



3) Pierwsze pięć osób, które wytypują lakiery, za którymi kryją się nagrody – niespodzianki 
otrzymają prezenty ufundowane przez Organizatora. Pięć osób z portalu społecznościowego 
Facebook i pięć z portalu społecznościowego Instagram. 

4) Uczestnik nie może sam wybrać sobie nagrody, są one z góry ustalone przez Organizatora i 
nie podlegają negocjacjom. 

5) Dalszy kontakt ze zwycięzcami Rozdania będzie odbywał się poprzez wiadomości prywatne 
na profilach za pośrednictwem oficjalnych profili marki NaiLac na Facebooku i Instagramie. 

https://www.facebook.com/NaiLacUV https://www.instagram.com/nailacuv/ 
6) Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również 

możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu 
może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. 

7) Nagrody będą przekazywane przez fundatora w okresie 30 dni od przekazania 
organizatorowi danych do wysyłki tj. danych osobowych, adresu do wysyłki i numeru 
telefonu dla kuriera. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1) Wszelkie informacje o Rozdanie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia Regulaminu. 

2) Regulamin niniejszego Rozdania jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w 
autoryzowanych punktach dystrybucji marki NaiLac. 

3) Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych 
zastrzeżeń. 

4) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2021 r. 
 

https://www.facebook.com/NaiLacUV
https://www.instagram.com/nailacuv/

