
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WIELKA WIOSENNA METAMORFOZA

House of Beauty

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………..……………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………..……………………………………………..

DATA URODZENIA: …………………………………………………………………..……………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………..……….....................................

E – MAIL: …………………………………………………………………..……………………………………................................

WAGA: …………………………………………………………………..……………………………………………………………………...

WYMIARY:

a) talia: …………………………

b) brzuch: …………………….

c) biodra: ……………………..

d) odwód uda: ……………..

CZY JUŻ KIEDYŚ PRÓBOWAŁAŚ METAMORFOZY?

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

DLACZEGO CHCESZ PRZEJŚĆ Z NAMI METAMORFOZĘ?

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

Do  formularza  zgłoszeniowego  należy  dołączyć  zdjęcie  twarzy  bez  makijażu  oraz
zdjęcie całej sylwetki.



OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę ę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez:

House of Beauty Rafał Widok ul. Kilińskiego 17, 44-200 Rybnik; Guido Beauty Guido Sp. z o.o. ul.
Kraszewskiego 1a, 44-200 Rybnik; 4 Fit Catering dietetyczny Nikolina Skowron; Omnitech Sp. z o.o. ul.
Gajowa 62, 44-240 Żory; NIP 6771616972 - franczyzobiorca (właściciel) klubu Fitness Express, ul. 3
maja 30, 44-200 Rybnik; ''Ekodelikatesy Widok'' Rafał Widok ul. Kościelna 5, 44-200 Rybnik;

zgodnie z art. 8 ustawy z dn. 4 lutego  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r., Nr 90, poz. ze zm.) oraz na publikację moich wypowiedzi zgodnie z art. 14 ustawy z dn. 26
stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zm.).

Niniejsza  zgoda  dotyczy  wykorzystania  mojego  wizerunku  oraz  wypowiedzi  na  następujących
nośnikach:  prasa,  Internet,  nagrania  video,  prezentacje  multimedialne oraz  drukowane materiały
promocyjne.

..............................................................................

data i czytelny podpis

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami twarzy oraz całej sylwetki należy dostarczyć do
dnia 21.02.2019 drogą mailową na adres: metamorfoza@houseofbeauty.pl lub pocztą tradycyjną na
adres: House of Beauty ul. Kilińskiego 17, 44-200 Rybnik lub pozostawić ć w recepcji House of Beauty. 

mailto:metamorfoza@houseofbeauty.pl


REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR/Fundator:
Rafał Widok, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: House of Beauty z siedzibą w Rybniku 
(44-200) przy ul. Kilińskiego 17

PARTNERZY/ Fundatorzy: 
House of Beauty Rafał Widok ul. Kilińskiego 17, 44-200 Rybnik; Guido Beauty Guido Sp. z o.o. ul.
Kraszewskiego 1a, 44-200 Rybnik; 4 Fit Catering dietetyczny Nikolina Skowron; Omnitech Sp. z o.o. ul.
Gajowa 62, 44-240 Żory; NIP 6771616972 - franczyzobiorca (właściciel) klubu Fitness Express, ul. 3
maja 30, 44-200 Rybnik; ''Ekodelikatesy Widok'' Rafał Widok ul. Kościelna 5, 44-200 Rybnik;

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu WIOSENNA METAMORFOZA (zwanego dalej: Metamorfoza lub Konkurs)

jest Rafał Widok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: House of Beauty z siedzibą w
Rybniku (44 – 200) przy ul. Kilińskiego 17, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs składa się z III etapów:
I etap (zwany dalej „Castingiem”), ma na celu wyłonienie 3 osób które przejdą do II etapu.
II etap polega na stawieniu się wybranych podczas I etapu osób na rozmowę z Jury złożonym

      z Organizatora i przedstawicieli Partnerów.
Na  podstawie  rozmów  przeprowadzonych  podczas  II  etapu  zostanie  wyłoniony/a  3  (trzech)
Zwycięzców. 
III etap polega na:
a) wykonaniu  u  Zwycięzcy/Zwyciężczyni  specjalistycznych  zabiegów  z  zakresu  kosmetyki

i  fryzjerstwa.  Wykonanie  zabiegów  zostanie  poprzedzone  konsultacją  ze  specjalistą
kosmetologiem oraz stylistą fryzur;

b) uczestnictwie w treningach personalnych (minimum przez okres 6 tygodni) ze specjalistą –
trenerem personalnym.  Indywidualny plan treningowy (rodzaj oraz częstotliwość treningów)
zostanie ustalony indywidulanie podczas konsultacji ze specjalistą w Fitness Express.

3. Uczestnikami/Uczestniczkami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami/Uczestniczkami”) mogą ę być ć

mężczyźni/kobiety  pełnoletnie,  posiadający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych.  Z  udziału
w konkursie wyłączeni są pracownicy organizatora, partnerów, pracownicy firm Współpracujących
z Organizatorem przy realizacji Metamorfozy oraz członkowie ich rodzin, a także osoby świadczące
na rzecz w/w podmiotów usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz członkowie ich rodzin.
Przez  członków  rodzin  rozumie  się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Wymogiem uczestnictwa w Konkursie  jest przekazanie Organizatorowi dwóch zdjęć (jedno zdjęcie
twarzy  Uczestnika/Uczestniczki,  drugie  zdjęcie  całej  sylwetki  Uczestnika/Uczestniczki)  wraz
z  wypełnionym  i  podpisanym  Formularzem  oraz  oświadczeniami  (w  tym  o  stanie  zdrowia),
stanowiącymi  Załączniki   Nr  1  -  ….  do  niniejszego  Regulaminu.  Złożenie  nieprawdziwego
oświadczenia  o  stanie  zdrowia  stanowi  podstawę  do  wykluczenia  Uczestnika/Uczestniczki  z
Konkursu oraz w dalszym etapie do wykluczenia Zwycięzcy Konkursu.  



Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami należy dostarczyć ć do Organizatora do dnia
21.02.2019r  do  godziny  23:59  drogą  mailową  na  adres:  metamorfoza@houseofbeauty.pl  lub
pocztą tradycyjną na adres House of Beauty ul. Kilińskiego 17 w Rybnik (44-200) lub pozostawić w
Recepcji House of Beauty.

5. Udział w Konkursie oraz podanie wymaganych przez Organizatora swoich danych osobowych jest
całkowicie dobrowolny. Niezłożenie formularza, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych
oraz  nieprzesłanie  wymaganych  zdjęć,  o  których  mowa  w  pkt.  4,  uniemożliwia  udział
Uczestnika/Uczestniczki w Konkursie.

6. Podanie  jakichkolwiek  danych  dotyczących  innej  osoby,  czy  też  zdjęć  lub  innych  informacji
dotyczących innej osoby jest niedozwolone i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

§2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się ę w dniu 11.02.2019r. i trwa do dnia 12.04.2019 r.
2. Zgłoszenia do Castingu trwają ę od 11.02.2019r. do dnia 21.02.2019 r.
3. Ogłoszenie Zwycięzcy/Zwyciężczyni konkursu odbędzie się ę w dniu 22.02.2019 r.

§3. Nagrody
1. Nagrodą dla Zwycięzcy/Zwyciężczyni I etapu jest udział w II etapie Konkursu.
2. Nagrodą dla Zwycięzcy/Zwyciężczyni II etapu jest udział w III etapie Konkursu.
3. Nagrodą główną w III etapie Konkursu będzie:

a) zabiegi z zakresu kosmetyki i  kosmetologii,  stylizacji  fryzjerskiej;  decyzję o rodzaju zabiegu
podejmie  specjalista  kosmetolog  oraz  stylista  fryzjer  po  konsultacji  ze
Zwycięzcą/Zwyciężczynią oraz wykluczeniu przeciwskazańćć do wykonywania zabiegów;

b) treningi  personalne  przez  okres  6  tygodni;  treningi  personalne  będą  przeprowadzane  ze
specjalistą – trenerem personalnym w FITNESS EXPRESS Indywidualny plan treningowy (rodzaj
oraz  częstotliwość  treningów)  zostanie  ustalony  indywidualnie  podczas  konsultacji  ze
specjalistą – trenerem personalnym.

c) posiłki dietetyczne- tzw. dieta pudełkowa;
d) ekologiczne  produkty  do  diety  pudełkowej  –  w  tym  suplementy  ufundowane  przez

Ekodelikatesy Widok
4. W ramach Konkursu Zwycięzca/Zwyciężczyni odbędzie:

a) 6 tygodniowa kurację dietetyczną tzw. „dieta pudełkowa”;
b) Konsultacje  ze specjalistą  kosmetologiem i ustalone indywidualnie zbiegi z zakresu 

kosmetyki oraz kosmetologii, 
c) dopasowanie makijażu do celów sesji zdjęciowej,
d) stylizacja fryzury,
e) karnet na fitness – tzw. „open”
f) stylizacja wizerunku (odzież i obuwie do sesji zdjęciowej), 
g) sesję fotograficzną po Metamorfozie,
h) dokumentowanie przebiegu programu (przed, w trakcie i po Metamorfozie).

5. Zwycięzcy  Konkursu  zobowiązani  są  do  pozostawania  w  dyspozycji  Organizatora  do  czasu
zakończenia Konkursu.



6. Podstawą  do  wykluczenia  Uczestnika/Uczestniczki  z  Konkursu  bądź  Zwycięzcy/Zwyciężczyni
Konkursu  z  II  etapu  Konkursu  jest  naruszenie  przez  Uczestnika/Uczestniczkę  lub
Zwycięzcę/Zwyciężczynię Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Warunkiem otrzymania pełnej nagrody głównej, o której mowa w pkt. 3 §3. jest zobowiązanie się
do odbycia całego planu Konkursu, w tym  stosowania „diety pudełkowej”, poddaniu się zabiegom
stylizacji fryzjerskiej, zabiegom z zakresu kosmetyki i kosmetologii, odbycie planu treningowego i
trzymanie  się  zaleceń  trenerów  i  dietetyka  Trenerzy,  zastrzegają  sobie  prawo  do  przerwania
kontynuowania treningów, jeżeli zaobserwują brak zaangażowania Uczestnika/Uczestniczki – co
jest jednoznaczne z brakiem wykonania zabiegów z zakresu kosmetyki i stylizacji fryzjerskiej.

8. Warunkiem otrzymania  nagrody  głównej  jest  również  przekazanie  na  rzecz  Organizatora  oraz
Partnerów prawa  do  wykorzystania  utrwalonego  w  trakcie  realizacji  Konkursu  wizerunku  na
wszelkich polach eksploatacji (zdjęcia, nagrania video, modyfikacje), bez prawa do wynagrodzenia,
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w celach reklamowych Organizatora i Partnerów. 

9. Zwycięzcy/Zwyciężczyni nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród
ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

10. Prawa do nagrody nie można przenieść ć na osobę ę trzecią.
11. Nagrodą w Konkursie jest:

a)  nagroda o wartości  1500 zł:  zestaw obejmujący konsultację  profesjonalnej  stylistki,  zmianę
fryzury,  makijaż,  zabiegi  kosmetyczne,  tzw. dietę pudełkową przez okres 6 tygodni ustalony z
Uczestniczką/Uczestnikiem,  serie  treningów  personalnych  przez  okres  6  tygodni  w  zakresie  i
terminach  ustalonych  z  Uczestniczką/Uczestnikiem,  sesję  zdjęciową,  tzw.  „kosz  rozmaitości
zdrowej żywności” oraz
b) nagroda gotówkowa w wysokości 11,11 % wartości Nagrody wskazanej w ppkt a). 

12. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w pkt 11 pkt a) powyżej Organizator potrąci z części
gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od
towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

13. Nagrody  konkursowe  zostaną  wydane  wyłącznie  w  postaci  określonej  Regulaminem,  bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

14. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § …. Regulaminu
lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w § …. ,nie
nabywa  prawa  do  nagrody.  W  takim  wypadku  nagroda  pozostaje  do  dyspozycji  Fundatora/
Organizatora.

15. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane  z  opóźnieniem  lub
niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego
Uczestnika/Uczestniczkę Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane
powiadomienie o nagrodzie.

16. Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za  niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez
nagrodzonego Uczestnika/Uczestniczkę Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz
innych  danych  służących  do  identyfikacji  Uczestnika/Uczestniczki  Konkursu  oraz  za  wszelkie
zmiany tych danych.

17. W celu dokonania identyfikacji Zwycięzcy/Zwyciężczyni, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 4. Ochrona danych osobowych



1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 101 poz. 926). 

3. Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  ustępie  1  niniejszego  paragrafu  obejmuje  także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której przeprowadzany jest
Konkurs.

4. Przetwarzanie danych osobowych, w związku z organizacją Konkursu,  będzie odpowiadać w pełni
postanowieniom Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: RODO, a także ustawy z dnia 11
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej: UODO.

5. Uczestnik/Uczestniczka  przystępujący  do  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych w rozumieniu  RODO oraz UODO na potrzeby związane z  organizacją  Konkursu na
zasadach  określonych  w  Regulaminie.  Poprzez  zgłoszenie  chęci  udziału  w  Konkursie
Uczestnicy/Uczestniczki,  w  tym  Zwycięzca/Zwyciężczyni  wyrażają ę zgodę ę i  upoważniają ę
Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych i poza tym
zbiorem  dla  celów  organizacji  Konkursu,  wyłonienia  Zwycięzcy/Zwyciężczyni  oraz  realizacji
Konkursu, w tym na publikację tych danych na łamach prasy, Internetu, nagrańćć video oraz innych
materiałów  promocyjnych.  Administratorem  danych  osobowych  udostępnionych  przez
Uczestników, w tym Zwycięzcę/Zwyciężczynię jest Organizator.

6. Organizator  dołoży  należytej  staranności  w  celu  zapewnienia  maksymalnego  poziomu
zabezpieczenia danych osobowych oraz będzie przestrzegał praw osób, których dane podlegają
lub podlegać będą przetwarzaniu. 

7. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  ich  niepodanie  uniemożliwia  udział  w

Konkursie.

§5. Przebieg Konkursu
1. Przebieg metamorfozy nastąpi zgodnie z opisem zawartym w § 1 Regulaminu : eatapy I-III.
2. Przebieg metamorfozy będzie dokumentowany na łamach stron:

www.houseofbeauty.pl, www.facebook.com/houseofbeauty.rybnik/ 
www.instagram.com/houseofbeauty.pl, 
www.instagram.com/ekodelikatesywidok, www.facebook.com/ekodelikatesywidok/
www.fitnessexpress.pl, www.facebook.com/fitnessexpressrybnikpl 
www.facebook.com/groups/400622147107906/ https://www.instagram.com/fitnessexpress.pl
www.facebook.com/guidobeauty
www.facebook.com/catering4fit, www.instagram.com/catering4fit/
w social (społecznościowych) mediach tych podmiotów oraz na łamach innych mediów 
elektronicznych, m.in.  www.rybnik.com.pl, papierowych, w formie artykułów wraz ze zdjęciami, 
mailingu oraz relacji video.

3. Zwycięzca/Zwyciężczyni II etapu zobowiązany/a jest do pozostania w dyspozycji Organizatora do
czasu zakończenia Konkursu.

http://www.rybnik.com.pl/
https://www.instagram.com/catering4fit/
https://www.instagram.com/fitnessexpress.pl,www.facebook.com/guidobeauty,https://www.facebook.com/catering4fit
http://www.facebook.com/guidobeauty
https://www.instagram.com/fitnessexpress.pl
http://www.facebook.com/groups/400622147107906/
http://www.facebook.com/fitnessexpressrybnikpl
http://www.fitnessexpress.pl/
http://www.instagram.com/ekodelikatesywidok
http://www.facebook.com/houseofbeauty.rybnik/


4. Zwycięzca/Zwyciężczyni II etapu wyraża zgodę ę na fotograficzne relacje z przebiegu metamorfozy
jak również na nagrania video.

5. Zwycięzca/Zwyciężczyni II  etapu wyraża zgodę na publikację zdjęć porównawczych, czyli sprzed
metamorfozy zestawionych ze zdjęciami po udziale w metamorfozie. Zdjęcia porównawcze będą
publikowane: na łamach stron:
www.houseofbeauty.pl, www.facebook.com/houseofbeauty.rybnik/ 
www.instagram.com/houseofbeauty.pl, 
www.instagram.com/ekodelikatesywidok, www.facebook.com/ekodelikatesywidok/
www.fitnessexpress.pl, www.facebook.com/fitnessexpressrybnikpl 
www.facebook.com/groups/400622147107906/ https://www.instagram.com/fitnessexpress.pl
www.facebook.com/guidobeauty
www.facebook.com/catering4fit, www.instagram.com/catering4fit/
w  social  (społecznościowych)  mediach  tych  podmiotów  oraz  na  łamach  innych  mediów
elektronicznych, m.in.  www.rybnik.com.pl, papierowych, w formie artykułów wraz ze zdjęciami

§6. Postanowienia końcowe
1. Metamorfoza,  której  warunki  zostały  określone  przez  Organizatora,  nie  jest  grą  losową  ani

zakładem  wzajemnym  w  rozumieniu  art.  2  ustawy  z  dnia  29  lipca  1992  o  grach  i  zakładach
wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27).

2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnicy/Uczestniczki,  w tym Zwycięzca/Zwyciężczyni
wyrażają ę zgodę ę i  upoważniają ę Organizatora  do  nieodpłatnego  utrwalania  i  rozpowszechniania
swojego wizerunku i jego elementów na łamach stron www, kanałów social media, nagrańćć video
w celu udokumentowania realizacji Konkursu.

3. Zgłoszenia  nadesłane  wraz  z  załącznikami  przez  Uczestników/Uczestniczki,  do  momentu
wyłonienia  Zwycięzcy/Zwyciężczyni  etapu  II,  są  traktowane  jako  dokumentacja  tajna.  Po
wyłonieniu  Zwycięzcy/Zwyciężczyni,  zgłoszenia  niezakwalifikowanych  Uczestników/Uczestniczki
zostaną ę traktowane w sposób tajny i nie będą ę podlegały żadnym publikacjom.

4. Zgłaszając  swój  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim  udział  Uczestnicy/Uczestniczki  (w  tym
Zwycięzca/Zwyciężczyni) podporządkowują ę się ę postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyrażają ę
zgodę ę na jego treść ć.

5. Organizator  nie  ponosi  ani  nie  zwraca  żadnych  kosztów  poniesionych  przez  Uczestników/
Uczestniczki (w tym Zwycięzcę/Zwyciężczynię) związanych z uczestnictwem w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu lub któregokolwiek z jego
etapów, bez obowiązku podawania powodów.

7. W  każdym  momencie,  z  ważnych  powodów  Organizator  może  odwołać  Konkurs,  podając
równocześnie przyczynę jego odwołania. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Organizator nie ponosi
żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników/Uczestniczki (w tym Zwycięzcę/Zwyciężczynię).

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, również w zakresie nagród i terminów,
jeżeli  nie  wpływa  to  na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Programie.  Wszelkie  zmiany
zostaną ogłoszone Uczestnikom/Uczestniczkom.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność osób trzecich, ani
też nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie połączeń ć internetowych, które
mogą ę mieć ć wpływ na otrzymywanie i rozpoznawanie informacji związanych z Konkursem.

10. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzcy/Zwyciężczyni
Konkursu powinny mieć formę pisemną i zostać przesłane na adres: House of Beauty z siedzibą w
Rybniku (44 – 200) przy ul. Kilińskiego 17, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną

http://www.rybnik.com.pl/
https://www.instagram.com/catering4fit/
https://www.instagram.com/fitnessexpress.pl,www.facebook.com/guidobeauty,https://www.facebook.com/catering4fit
http://www.facebook.com/guidobeauty
https://www.instagram.com/fitnessexpress.pl
http://www.facebook.com/groups/400622147107906/
http://www.facebook.com/fitnessexpressrybnikpl
http://www.fitnessexpress.pl/
http://www.instagram.com/ekodelikatesywidok
http://www.facebook.com/houseofbeauty.rybnik/


złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony
podmiot  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  reklamacji  rozpatrzy  otrzymaną  reklamację
i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku
rozpatrzenia  reklamacji  są  ostateczne  i  dalsza  korespondencja  w  tej  sprawie  nie  będzie
rozpatrywana.

11. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań
związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby
Organizatora.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ę przepisy kodeksu cywilnego.
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny w House of Beauty z siedzibą w Rybniku (44 – 200) przy ul. 

Kilińskiego 17 oraz publikowany na stronie internetowej: 
www.houseofbeauty.pl/metamorfoza2019 oraz Facebooku.
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu Organizatora: 511
666 660.

http://www.houseofbeauty.pl/metamorfoza2019

