
 

 

Regulamin konkursu organizowanego na Instagramie 
  
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu, jest Bodytec20 z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 265 (zwane 
dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram 
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. 
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/bodytec_20/ (zwanej dalej 
“Fanpage”). 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 
2. Warunkiem wzięcia udziału jest: 
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram, 
b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram 
4. Czas trwania konkursu: od daty publikacji do godz. 22.00 dnia 26.04.2021r. 
5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż do godz. 13.00 dnia 27.04.2021r. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Instagrama. 
§ 3. NAGRODA 
1. Nagrodami w Konkursie półroczne członkostwo w Bodytec20 
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 
ani jakakolwiek inna nagroda. 
  
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1.Pracownicy Bodytec20 wybiorą zwycięzcę oceniając atrakcyjność zdjęć 
zamieszczonych przez uczestników konkursu.  
2. Organizator nagrodzi 1 najatrakcyjniejszą fotografie, która zostanie oznaczona 

hasztagiem #bodytec_20 oraz #20appledayschallange.  
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie. 
4. Nagrodę uczestnik konkursu odebrać może w budynku przy ul. Wółczańskiej 265 w Łodzi w 
postaci Vouchera lub zostanie on wydany Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką 
pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski. 
5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o 
wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informację o preferowanej formie odbioru 
nagrody. 
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana. 
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty 



 

 

przesłania danych adresowych. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź 
podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W 
takim przypadku nagroda przepada. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, 
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 
któremu przyznano nagrodę. 
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może 
zostać wykluczony z Konkursu. 
 

 

 


