
 

 

Regulamin konkursu pod nazwą "MOI BOHATEROWIE" 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "MOI BOHATEROWIE” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest 

P.H.U. ”TOPAZ” Zbigniew Paczóski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. Kolejowa 8B, 08-300 

Sokołów Podlaski (dalej zwana: „Organizatorem”).  

1.2. Konkurs obowiązuje wyłącznie w sklepach sieci Topaz. Konkurs jest organizowany na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie internetowej 

http://topaz24.pl 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych.  

1.5. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są: 

1) 1x POBYT DLA DWÓCH OSÓB W UZDROWISKU NAŁĘCZÓW o wartości 3493,00 zł (w 

cenie pobytu: 6 noclegów, całodzienne wyżywienie w restauracji, 1x masaż gorącymi kamieniami lub stemplami, 1x masaż 

głowy i karku "Głowa w Chmurach", 1x masaż "Twoje Plecy", 1x masaż "Lekkie nogi", 1x peeling ciała: "Owoce&Sól" z pudrem 

roślinnym lub Delikatne złuszczenie, 1x zabieg pielęgnacyjny na ciało do wyboru spośród: Modelowanie sylwetki, Pojędrnianie 

lub Trwałe nawilżenie; 1x zabieg na twarz: "Powrót równowagi z Orientu", 1x zabieg na twarz do wyboru spośród: Trwałe 

nawilżenie, Perfekcyjne zmatowienie, Maksymalne złagodzenie; 1 x manicure, 1x pedicure, konsultacja kosmetyczna - analiza 

kondycji skóry, 10 zabiegów odnowy biologicznej z gamy zabiegów klasycznych do wyboru spośród: elektrostymulacja, masaż 

aquatonic, okład fango, bicze szkockie, aqua aerobik, okład parafinowy na dłonie, masaż limfatyczny, kąpiel aromatyczna lub 

siłownia w Atrium; 1x seans w basenie białej glinki z Grecji, nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium, 1 kompres 

pielęgnacyjny połączony z modelowaniem w salonie; 

2) 10x CIŚNIENIOMIERZ BEURER BM 40 o wartości jednostkowej 119,00 zł brutto; 

3) 10x FOTEL BUJANY o wartości jednostkowej 210,00 zł brutto; 

4) 10x ROBOT KUCHENNY BOSCH MCM 4100 o wartości jednostkowej 419,00 zł brutto;  

5) 20x TALON NA ZAKUPY DO SKLEPÓW TOPAZ o wartości jednostkowej 100,00 zł brutto. 

1.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). 

1.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, 

Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). 

 

2.         ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

2.1. Konkurs będzie trwał w dniach 18.01.2018 r. – 04.02.2018r.  

2.2.        Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania konkursu zakupić w Sieci Sklepów TOPAZ 

dowolne produkty NESCAFE, KIT KAT, LION, PRINCESSA o wartości min. 15 zł. 

 UWAGA! PROSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON! 



 Następnie należy OPISAĆ lub NAMALOWAĆ lub WYŚPIEWAĆ >NIEZAPOMNIANE 

WSPOMNIENIE Z DZIADKAMI W ROLI GŁÓWNEJ< bądź >PRZEPIS NA BYCIE 

SUPERDZIADKAMI< i przesłać je za pośrednictwem formularza online na stronie www.topaz24.pl 

lub przesłać je na adres konkurs@topaz24.pl bądź przesłać listownie na adres: „Topaz, 08-300 Sokołów 

Podlaski, ul. Kolejowa 8b” z dopiskiem „MOI BOHATEROWIE”. Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie: 

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru paragonu oraz zgodę na publikację 

życzeń w materiałach reklamowych firmy Topaz i Nestle. Niepełne zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: 

3.1. Organizator zamieści ogłoszenia o Konkursie, o których mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o 

zasadach Konkursu, nagrodach, oraz ramach czasowych Konkursu. 

3.2. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie danych podanych w treści 

wiadomości elektronicznej przesłanej na adres mailowy konkurs@topaz24.pl bądź przesłać listownie na 

adres: „Topaz, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b” z dopiskiem „MOI BOHATEROWIE”. 

Konkurs będzie składał się z jednego etapu. 

3.3. Konkurs polegać będzie na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o Konkursie 

oraz przesłanie go na adres poczty elektronicznej konkurs@topaz24.pl bądź przesłać listownie na adres: 

„Topaz, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b” z dopiskiem „MOI BOHATEROWIE”. Komisja 

Konkursowa wybierze najciekawsze i najbardziej pomysłowe zgłoszenia do konkursu. Nie ma 

znaczenia kolejność zgłoszeń.  

3.4. Wybrani przez Komisję Konkursową zwycięzcy w liczbie 51 osób zostaną poinformowani  

telefonicznie o wygranej w ciągu 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń.  

3.5. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania  swoich  pełnych danych osobowych zawierających: imię, 

nazwisko (obowiązkowo), adres zamieszkania (obowiązkowo), numer telefonu kontaktowego 

(obowiązkowo), adres e-mail (nieobowiązkowo), numer paragonu (obowiązkowo), numer Karty 

Stałego Klienta Topaz (nieobowiązkowo) i zgodę na publikację życzeń w materiałach reklamowych 

Topaz i Nestle. 

3.6. Nagrody wskazane w pkt. 1.6 zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie w tym warunku, o którym mowa w pkt 4.3 poniżej, jeśli dotyczy. 

3.7. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak może wygrać tylko jedną 

nagrodę, niezależnie od ilości swoich zgłoszeń. Laureaci będą identyfikowani za pomocą imienia, 

nazwiska jak i numeru telefonu, na który organizator będzie kontaktował się ze zwycięzcą / 

zwyciężczynią celem poinformowania o wynikach konkursu. W celu uniknięcia wątpliwości, ta sama 

osoba posługująca się różnymi adresami / telefonami może być laureatem tylko jednej nagrody.  

3.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu  

z siedzibą w Sokołowie Podlaski ul. Kolejowa 8 B w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i 

jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania.  
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4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD: 

4.1. Laureaci wyłonieni w konkursie zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 

powiadomieni w terminie najpóźniej do dnia 11.02.2018r. 

4.2. Po rozstrzygnięciu Konkursu i wydaniu nagród wszelkie korzyści i ciężary związane z Nagrodami 

przechodzą na osobę Laureata. 

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie najpóźniej w ciągu  

7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu osobistego 

oraz paragonu, tj. dowód zakupu produktów NESCAFE, KIT KAT, LION, PRINCESSA na 

wartość min. 15 zł. 

4.3. Podatek dochodowy od osób fizycznej dla laureata / laureatki nagrody głównej, tj. 10% od wartości 

tygodniowego pobytu dla dwóch osób w Uzdrowisku Nałęczów, laureat/laureatka nagrody będzie 

musiała uregulować bezpośrednio przy odbiorze nagrody. Wyżej wspomniany podatek w imieniu 

laureata / laureatki konkursu dokona organizator konkursu.   

4.4. Nagrody dla poszczególnych laureatów zostaną przekazane do dowolnie wybranego przez 

laureata / laureatkę punktu handlowego TOPAZ. Laureat, który w ww. dniu nie odbierze nagrody 

osobiście, jest zobowiązany do odbioru nagrody najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przekazania 

nagrody do dowolnie wybranego przez laureata / laureatkę punktu handlowego Topaz. 

4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 30 dni od dnia postawienia jej do 

dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 

4.8. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na 

realizację usługi, zabiegu, zaproszenie itp.) nagrodę stanowi kupon imienny. 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 

30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia 14.03.2018r. (na adres Organizatora: P.H.U.”TOPAZ” 

Zbigniew Paczóski ul. Kolejowa 8 B 08-300 Sokołów Podlaski z dopiskiem o treści: Reklamacja – 

Konkurs "MOI BOHATEROWIE ". Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data 

stempla pocztowego. 

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez 

Organizatora. 

5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.  


