REGULAMIN KONKURSU
„Co sprawia, że produkty RENLIVE są takie wyjątkowe?”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest wyłączny dystrybutor produktów Biotec Italia w Polsce – spółka pod
firmą BIOTEC LASERS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Trzy Lipy 2 lok. 1/1, 80-172 Gdańsk, NIP 9571060112, Regon 221525852, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000594417, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Adresowany jest do Klientów Gabinetów
Partnerskich Biotec Lasers Polska na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towarami promowanymi w ramach Konkursu są produkty marki „Renlive”, które są dostępne w
ofercie Organizatora, na zamówienie przez Gabinety Partnerskie (zwane w dalszej części regulaminu:
„Produktami”).
3. Celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie łącznie sześciu osób spośród Klientów Gabinetów Partnerskich, którzy zakupią
produkty detaliczne RENLIVE za min. 300,00 zł oraz napiszą swoją opinię o produktach Renlive.
2. Wyłonienie jednego Gabinetu Partnerskiego, który przynajmniej raz w ciągu jednego roku do
momentu zakończenia konkursu złożył zamówienie na produkty detaliczne marki Renlive, a od
którego zostanie wysłana największa ilość zgłoszeń.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs odbywa się w dniach 11.10.2021 – 23.12.2021
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
III. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik, by wziąć udział w losowaniu, musi spełnić łącznie następujące warunki:
1.1. W okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r. dokonać zakupu produktów
detalicznych marki Renlive za co najmniej 300 zł brutto w którymkolwiek Gabinecie Partnerskim
współpracującym z Organizatorem.
1.2. Zgłosić się do Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy, zawierający opinię na temat
produktów marki Renlive.
1.3 Zakup dokonany zgodnie z pkt 1.1. i 1.2. jest równoznaczny z nabyciem przez Uczestnika szansy w
Konkursu. Jeden paragon lub fakturę można zgłosić raz i uprawnia on do jednej szansy. Jeżeli
Uczestnik dokona zakupów spełniających wielokrotnie powyższe wymogi, otrzymuje odpowiadającą
tej wielokrotności ilość szans.

1.4. Aby zgłoszenie zostało uznane za poprawnie złożone, powinno zostać wysłane przez Gabinet
Partnerski na adres mailowy: biuro@biotecpolska.pl
2. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie i publikację
opinii bez publikowania danych osobowych uczestników przez firmę Biotec Lasers Polska sp. z o. o.
sp. k..
3. Organizator wskaże Zwycięzców, publikując ich imię i nazwę gabinetu partnerskiego, w którym
zostały dokonane zakupy na stronie internetowej biotecpolska.pl i na profilu Biotec Polska na portalu
najpóźniej do środy 05.01.2022 r.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w Biotec Lasers Polska sp. z o.o. sp. k.
ani osoby z nimi spokrewnione.
5. Nagrodami w konkursie są:
5.1. Sześć zestawów kosmetyków detalicznych marki Renlive w zestawieniu:
- Trzy zestawy kosmeceutyków do ciała o wartość 1000,00 zł brutto,
- Trzy zestawy do pielęgnacji twarzy o wartości 550 zł brutto.
5.2 Zestaw produktów profesjonalnych marki Renlive dla Gabinetu Partnerskiego opisanego
w punkcie 3.2. o wartości 1000,00 zł brutto.
6. Nagrody zostaną przekazane do Zwycięzców poprzez Gabinet Partnerski.
7. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inny produkt lub jej wymianę na
ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie może też być przekazana osobie trzeciej.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.biotecpolska.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego Regulaminu.
3. Spory wynikłe z organizacji konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo
dla siedziby Spółki Biotec Lasers Polska – Gdańsk.
4. Wszelkie reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane do 5 dni od daty ogłoszenia
zwycięzców konkursu na adres siedziby spółki.

Gdańsk, 05.11.2021 r.

