
             

REGULAMIN KONKURSU „Ziko-Klub”  

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zapisz się do Ziko-Klubu, odpowiedz na pytanie 

i wygraj zestaw Avene” 

 (dalej zwanego „Konkursem”) jest Drogeria Ziko Dermo przy ul. Basaja 4 w Hrubieszowie, której 
właścicielem jest CITO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 51 w Krakowie 30-644 wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS/KRS0000555417. NIP: 679-311-09-

49, REGON:361388421. Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego 5.000,00 zł/5.000,00 zł (dalej 
zwana: „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami 
Kodeksu Cywilnego. 

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Drogerii Ziko Dermo przy ul. Basaja 
4 w Hrubieszowie oraz na stronie www.ziko.pl/regulamin-hrubieszow/. 

1.4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynnościaprawnych.  
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy CITO Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej 

rodziny, tzn. wstępni, zstępni, małżonek oraz przysposobieni. 
1.6.  Konkurs trwa od 20.06.2017 do 30.06.2017 w Drogerii Ziko Dermo przy ul. Basaja 4 w 

Hrubieszowie. 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

2.1. W konkursie może wziąć udział osoba, która: 

 wypełniła formularz zapisu Ziko-Klub i stała się uczestnikiem Programu Ofertowego Ziko-klub 

(z zastrzeżeniem pkt 1.4 i 1.5 Regulaminu), 

 udzieliła odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jakie są Twoje sposoby na oczyszczenie skóry?” 

wypełniając kupon konkursowy dostępny w gazetce otwarciowej, wpisała nr karty Ziko Klub 

oraz wrzuciła go do urny w Ziko Dermo przy ul. Basaja 4 w Hrubieszowie. 

2.2. Przystąpienie do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne 

ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.  

 
3. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA 

3.1. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi, które wybierze 
Komisja konkursowa. 

3.2. Nagrodą w konkursie jest: 

 5x zestaw AVENE, płyn micelarny, 2x 400 ml 

Wartość nagrody wynosi 59,90 zł brutto. 
3.3. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”. 

3.4. O wygranej zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 21.07.2017 r. 
3.5  Odbiór nagrody odbędzie się w Drogerii Ziko Dermo przy ul. Basaja 4 w Hrubieszowie. 

3.6. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody 

nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia. 
3.7. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających 

warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
 

4. KOMISJA KONKURSOWA 
4.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór nad 

prawidłowością przeprowadzania Konkursu. 

4.2 Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, a ponadto będzie nadzorować wykonanie przez 
Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 
 

 

 



 

 

 
 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

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

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu na adres: CITO Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Ziko-klub” 

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla 
pocztowego. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak  
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane. 

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną 
przez Organizatora. 

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

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

Uczestnika. 
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające 
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (w tym siły wyższej). 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.  


