
Regulamin konkursu „Andrzejkowa metamorfoza z Aksa”:
1. Przystępując do konkursu, akceptujesz niniejszy regulamin.
2. Organizatorem konkursu jest Aksa Sp. z o.o. w organizacji.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie  „Andrzejkowa metamorfoza z Aksa” jest polubienie 

fanpage'a Aksa Akademickie Szkoły Atena na Facebooku.
4. Uczestnikami konkursu mogą być kobiety w wieku od 18 lat.
5. Uczestnikiem  konkursu  może  być  osoba  zamieszkała  w  Olsztynie  lub  bliskiej  okolicy 

Olsztyna. W wyjątkowym przypadku w konkursie uczestniczyć może osoba zamieszkała w 
znacznej odległości od Olsztyna, pod warunkiem, że będzie w stanie dotrzeć do Olsztyna w 
terminie wyznaczonym przez organizatora.

6. Nie pokrywamy kosztów dojazdu. 
7. Jeżeli metamorfoza ma być prezentem dla osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnej 

zgody tej osoby na udział w metamorfozie. 
8. Rozpatrujemy tylko pełne oferty, czyli zawierające uzasadnienie oraz zdjęcia.
9. Rozpatrujemy tylko zgłoszenia nadesłane w wyznaczonym terminie.
10. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 25.11.2013r. o godz. 12.00.
11. Zwycięzcę wybiera jury konkursowe w składzie: prezes spółki, wizażystka, fryzjer, fotograf.
12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na fanpage'u Aksa Akademickie Szkoły Atena na 

Facebooku do dnia 25.11.2013 r. do godz. 17:30.
13. Uczestnik  konkursu,  który  wygra  metamorfozę  zobowiązany  jest  stawić  się  osobiście  

w sekretariacie szkoły Aksa w Olsztynie przy ulicy Św. Wojciecha 3/3a lok.  13 w dniu 
26.11.2013 r. do godziny 15.00 celem podpisania umowy uczestnictwa w metamorfozie. 

14. W  przypadku  wygranej,  wyrażasz  zgodę  na  publikację  nadesłanej  historii  oraz  zdjęć 
(obejmujących także zdjęcia z sesji zdjęciowej) na naszej stronie oraz naszym fanpage'u na 
facebooku.

15. Wygrana w konkursie zostanie zrealizowana 27.11.2013, po czym zdjęcia z sesji zdjęciowej, 
zostaną opublikowane na naszej stronie i facebooku.

16. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się stawić w dniu 27.11.2013 roku w godzinach od 16.30 
do 17.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora celem dokonania metamorfozy.

17. W przypadku niestawienia się w terminie i godzinie podanych w pkt.16 bez wcześniejszego 
poinformowania organizatora, uczestnik, który wygrał metamorfozę poniesie jej całkowity 
koszt.

18. Każdy uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, 
że świadom jest, że efekty metamorfozy można poddać tylko subiektywnej ocenie. Wobec 
powyższego nie będzie dochodził na drodze prawnej żadnej odpowiedzialności ze strony 
organizatora i podwykonawców metamorfozy. 

19. Uczestnik metamorfozy w trakcie pracy fryzjerki,  kosmetyczki oraz fotografa ma prawo 
wyłącznie uśmiechać się i popijać kawę:)

20. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych 
w zgłoszeniu  dla  potrzeb  niezbędnych do realizacji  konkursu (zgodnie z  Ustawą z  dnia 
29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”.


