
Celem Konkursu Internetowego, zwanego dalej Konkursem jest umożliwienie wszystkim 

zainteresowanym nadania nazwy na zaproponowany pakiet. Ocenie podlega spełnienie 

warunków konkursu, pomysłowość i oryginalność nazwy oraz ilość zdobytych polubień  

 

Użyte określenia  

Konkurs - Internetowy Konkurs  organizowany na fanpage Spameed oraz na stronie 

www.spameed.pl 

Organizator – organizatorem konkursu jest Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody Spameed 

Uczestnik - każdy internauta, spełniający formalne warunki zawarte w regulaminie,  który 

umieści propozycję nazwy pakietu w komentarzu pod konkursem. Nadesłanie swojej 

propozycji nazwy jest równoważne z  oświadczeniem Uczestnika, że jest jej autorem i że 

zaproponowana nazwa nie jest obciążona roszczeniami osób trzecich.  

Pakiet – zestaw zabiegów składający się z: 

Contra Age –specjalistyczny zabieg na twarz, szyję i dekolt, prawdziwa "bomba" 

przeciwstarzeniowa, łączy w sobie zalety zabiegu liftingującego, 

przeciwstarzeniowego i rewitalizującego. Dzięki nowoczesnym, wielokrotnie 

nagradzanym substancjom aktywnym wpływa na wzrost kolagenu i elastyny w skórze, 

daje widoczny i odczuwalny efekt liftingu już po pierwszym zabiegu 

Peeling ciała – aromatyczny peeling cukrowy lub solny całego ciała, kąpiel pod 

prysznicem – ok 15-10 min 

Masaż relaksacyjny 50 min – relaksacyjny masaż ciała na bazie naturalnej oliwki, 

relaksuje, wprowadza w błogi nastrój, uspokaja 

Cena pakietu – cena pakietu z uwzględnieniem rabatów to 250 zł. Wartość pakietu według 

cen z regularnego cennika to 390 zł 

 

Postanowienia ogólne  
• Organizatorem Konkursu jest Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody  

• Konkurs rozgrywany jest na fanpage na Facebook’u Spameed  

• W Konkursie można brać udział więcej niż jeden raz (proponowane nazwy powinny znaleźć 

się w osobnych wpisach (komentarzach pod wpisem konkursowym Spameed na Facebook”u)  

 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs będzie trwał 2 tygodnie tj. w dniach 26.10-11.11.2015. 

Ogłoszenie wyniku – w dniu 12.11.2015r 

 

Warunki dla Uczestników Konkursu  
• Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie  

• Uczestnik Konkursu odpowiada za autentyczność przesłanych propozycji nazw pakietu  

• Uczestnik Konkursu :jest fanem lub polubi fanpage Spameed, udostępni (udostępnienie 

publiczne) na Facebooku wpisu Konkursowego Spameed  na nazwę Pakietu, zaproponuje 

nazwę Pakietu pod wpisem konkursowym na Fanpage Spameed 

 

Nagroda  
• Uczestnik, którego zaproponowana nazwa uzyska najwyższą ilość polubień, otrzyma 

nagrodę – voucher na Pakiet do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia 

vouchera 

• w przypadku uzyskania tej samej ilości polubień przez więcej niż jednego Uczestnika, 

Organizator dołoży swoje, decydujące polubienie  

• Uczestnik, który otrzymał nagrodę, jest zobowiązany do przesłania swoich danych 

adresowych do wysyłki nagrody, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozwiązania 



Konkursu, na adres spameed@spameed.com    

• Nagrodę będzie można zrealizować w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia vouchera. 

• Organizator wyśle nagrodę na terytorium Polski i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z 

tytułu nieotrzymania nagrody, w wyniku błędów Poczty Polskiej. 

• Organizator wyśle nagrodę do 21 dni od ogłoszenia wyniku.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy przebieg konkursu w 

przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora.  

 

Postanowienia końcowe  
• Uczestnik Konkursu nadsyłając propozycję nazwy Pakietu oświadcza, że została wymyślona 

przez niego osobiście i bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób 

trzecich.  

• Uczestnik Konkursu, który wygrał nagrodę wyraża zgodę na używanie nazwy Pakietu w 

działalności Spameed Profesjonalnej Kliniki Zdrowia i Urody 

• Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z 

zachowaniem praw nabytych przez Uczestników Konkursu.  
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