
Regulamin konkursu „Wiosenne metamorfozy” serwisu Swidnica24.pl, Salonu 

Kosmetyki Estetycznej VERA i Galerii Świdnickiej 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.  Organizatorem konkursu „Wiosenne metamorfozy”, zwanego dalej: 

"Konkursem" jest serwis Swidnica24.pl - Lider, Salon Kosmetyki Estetycznej VERA 

oraz Galeria Świdnicka zwani dalej "Organizatorem". 

2. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie fotografii własnej sylwetki i twarzy. 

Zdjęcie ma przedstawiać osobę, która chce przejść metamorfozę. 

3. Sponsorem Konkursu jest Studio Zdrowia i Urody VERA, Salon fryzjerski 

L’Oreal oraz Studio medycyny estetycznej Gabinet medycyny estetycznej Estetic-Med 

oraz CONDIZIONE. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

warunków Regulaminu Konkursu. 

5. Podmiotem zobowiązanym do wydania Nagrody jest Organizator - Lider. 

§ 2 ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 
1.  Przedmiotem Konkursu jest przesłanie fotografii własnej sylwetki i twarzy. 

Zdjęcie ma przedstawiać osobę, która chce przejść metamorfozę. 

§ 3 UCZESTNICZKI 
1. Uczestniczką Konkursu może być każda pełnoletnia kobieta, która do 14 marca 

2013 roku nadeśle na adres e-mail fotografię własnej sylwetki i twarzy. 

2. Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w 

zgłoszeniu oraz publikację zdjęć, imienia i nazwiska na portalu Swidnica24.pl oraz 

prezentację zdjęć w Galerii Świdnickiej. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników. 

Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń zarówno w sferze zdrowia 

fizycznego, jak i w sferze zdrowia psychicznego i przyjmuje na siebie wszelkie 

konsekwencje wynikające się z poddania metamorfozie. 

4. Uczestniczka zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatorów z tytułu 

wykonania zabiegów medycyny estetycznej i wykonuje je wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. Nie wyłącza to odpowiedzialności osób bezpośrednio 

wykonujących zabiegi. 

§ 4 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Zgłoszenie polega na przesłaniu fotografii własnej sylwetki i twarzy, imienia i 

nazwiska osoby zgłaszanej do konkursu, swojego numeru telefonu i adresu mailowego 

uczestnika na adres e-mail konkurs@swidnica24.pl. W temacie należy wpisać 

„Wiosenne metamorfozy”. W treści należy zamieścić zgodę na nieodpłatną publikację 

zdjęć na portalu WWW.swidnica24.pl oraz stronach Galerii Świdnickiej i Salonu Vera, 

nieodpłatną prezentację zdjęć w Galerii Świdnickiej oraz zgodę na opublikowanie 

imienia oraz nazwiska w celach, związanych z Konkursem. Uczestniczka 

zobowiązana jest do podania nr telefonu do wiadomości Organizatora. 

2.  Termin przesłania zdjęć upływa 14 marca 2013 roku włącznie, zgłoszenia 

wysłane po tej dacie nie będą przyjmowane. 

3. Organizator odrzuci zgłoszenie, w szczególności jeśli: 

a. Treść jest obraźliwa, wulgarna , narusza prawo lub dobre imię bądź zwyczaje; 

b. Zgłoszenie zostało wysłane po terminie, o którym mowa w ust. 2; 

c. Fotografia nie jest związana z tematyką Konkursu, o której mowa w § 2. 

 

 

 

mailto:konkurs@swidnica24.pl
http://www.swidnica24.pl/


§ 5 WYŁONIENIE LAUREATÓW 
1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, 

Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją 

Konkursową”. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez 

Organizatora: (portal Swidnica24.pl), (VERA), (Galeria Świdnicka). 

2. Spośród nadesłanych fotografii Komisja Konkursowa wyłoni trzy Panie, 

których fotografie zostaną poddane głosowaniu w dniu 16-17.03.2013, podczas 

Urodzin Galerii Świdnickiej oraz na fan page’u Swidnica24.pl, VERA oraz Galerii 

Świdnickiej. 

3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej: "Zwyciężczynią" będzie ta osoba, która 

otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu na fan page’u Swidnica24.pl, VERA oraz 

Galerii Świdnickiej które potrwa od 16 do 17 marca 2013 oraz podczas głosowania w 

trakcie urodzin Galerii Świdnickiej w dniach 16-17 marca 2013; 

 

§ 6 NAGRODY 
Nagroda główna to: 

 

- zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała oraz konsultacje kosmetologa z Salonu VERA 

w zakresie pielęgnacji 

 

- zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w obrębie twarzy (VERA) konsultacje 

dietetyczne (VERA) 

 

- strzyżenie, koloryzacja i modelowania oraz porady z zakresu pielęgnacji włosów 

przez - stylistę fryzur DAWID WASILEWSKI (L'oreal Salon Expert Dawid 

Wasilewski) 

 

- dobór odpowiedniego makijażu, analiza kolorystyczna Zwyciężczyni 

 

- miesięczne zajęcia w siłowni CONDIZIONE pod okiem osobistego trenera. 

 

§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Informacja o wynikach, terminie i sposobie przekazania nagrody zostanie 

podana na stronach     internetowych Organizatora Konkursu. 

2. Zwyciężczyni zostanie powiadomiona drogą elektroniczną lub telefoniczną o 

wygranej oraz terminie i sposobie przeprowadzenia metamorfozy. Przed metamorfozą 

Zwyciężczyni podpisze z Organizatorem umowę. 

3. Gotowa metamorfoza zostanie opublikowana na stronie internetowej 

WWW.swidnica24.pl.  Fotografia „przed” i „po” metamorfozie zostanie 

zaprezentowana również 21 marca 2013 w Galerii Świdnickiej. 

4. Pełna, gotowa metamorfoza zostanie zaprezentowana 21 marca 2013 w Galerii 

Świdnickiej. Będą to fotografie pokazujące Panią „przed” i „po” metamorfozie. 

5. Szczegóły kolejnych etapów zostaną uzgodnione indywidualnie ze 

Zwyciężczynią. 

 

Organizator: 

 

Swidnica24.pl, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica 

Salon Zdrowia i Urody VERA, ul. Armii Krajowej 3, 58-100 Świdnica 

http://www.swidnica24.pl/


Galeria Świdnicka oraz CONDIZIONE, ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica 

 

 


