
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „AniaMaluje x 
Nutridome”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest  napisanie 
najoryginalniejszej i najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs odbywa się 
na stronie internetowej www.aniamaluje.com. 

§ 2 

1. Organizatorem Konkursu jest jednoosobowa działalność gospodarcza Troyann Media 
Maciej Trojanowicz, NIP: 957 105 34 77, z siedzibą w Warszawie, Grzybowska 87, 
00-844, zwany dalej Organizatorem. 

 
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Nutridome Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(00-807) przy Alejach Jerozolimskich 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700689, NIP: 
5272825059, REGON: 36858854800000, kapitał zakładowy: 50 000 zł, zwana dalej 
"Fundatorem".  

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

Konkurs trwa od 30 kwietnia do 4 maja 2020 roku. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią zasady opisane w pkt III 
niniejszego regulaminu. 

§ 6 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia 
lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Fundatorem 
Konkursu lub Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia 
pokrewieństwa. 



III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 7 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator. 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 

• Dodać komentarz pod wpisem konkursowym opublikowanym na stronie 
https://www.aniamaluje.com/2020/04/kosmetyki-nutridome.html w dniu 29 kwietnia 
2020 r. odpowiadając na pytanie konkursowe: dlaczego właśnie ja mam wygrać 
zestaw konkursowy marki Nutridome? 

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest utworzenie najciekawszej 
odpowiedzi. 

3. W Konkursie Organizator nagradza trzy najciekawsze i najbardziej pomysłowe 
odpowiedzi. Organizator dokonuje subiektywnego i samodzielnego wyboru w składzie 
Komisji Konkursowej: 

• Anna Kęska 
• Maciej Trojanowicz 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 11 maja 2020 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o 
wygranej w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na stronie 
https://www.aniamaluje.com/2020/04/kosmetyki-nutridome.html  

5. Laureaci wyłonieni w Konkursie zobowiązani będą podać swoje adresy dostarczenia 
nagród pocztą elektroniczną na adres kontakt@aniamaluje.com w ciągu 7 dni od 
rozstrygnięcia konkursu. W przypadku nie wywiązania się z podania adresu Organizatorowi 
konkursu Organizator ma prawo wyłonić kolejnego laureata. 

IV. NAGRODY 

§ 8 

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów: trzy zestawy produktów marki 
Nutridome (po jednym zestawie dla każdego z laureatów): pomadkę, podkład, róż, pomadkę 
w płynie marki Nutridome.   

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Wydawca może go wykluczyć na 
każdym etapie Konkursu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 



3. Zasady Konkursu dostępne są na stronie https://www.aniamaluje.com/2020/04/kosmetyki-
nutridome.html  

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 
niniejszym Regulaminie. 


