
REGULAMIN KONKURSU 
"PPV w Laboo” 

prowadzonej w sklepach Laboo 
  

1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą „PPV w Laboo” zwanego dalej konkursem.  
2. Organizatorem konkursu jest TQ Group Sp. z o.o. ul. Albaoska 18/6, 60-123 Poznao, tel/fax 061 830 00 95, biuro@tqg.pl 
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.drogerialaboo.pl, www.kosmeteria.pl 
4. Konkurs odbywa się w sklepach Laboo i Kosmeteria na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy spis sklepów znajduje się   na 

www.drogerialaboo.pl, www.kosmeteria.pl. 
5. Konkurs jest przeznaczony jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolnośd do czynności prawnych, 

zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, konsumentów w rozumieniu art. 22
1 

KC. 
6. Czas sprzedaży promocyjnej: 19.06– 09.07.2013r.  
7. Produkty objęte sprzedażą promocyjną: wszystkie produkty Pantene. 
8. Udział w konkursie biorą klienci, którzy w miejscach i okresie wskazanych w p. 4 i 6 regulaminu: 

a. Zakupią łącznie na jednym paragonie minimum jeden szampon Pantene i minimum jedną odżywkę Pantene,  oraz  
b.  wyślą SMS na numer 7136 o treści: „PANTENE.Twoja odpowiedź”.(Koszt SMSa zawierającego 160 znaków to 1,23 zł z Vat). 

W miejsce słów „Twoja odpowiedź” należy wpisad swoją autorską odpowiedź na pytanie: „ Jakimi sposobami nawilżasz 
włosy” oraz 

c. Zachowają paragon lub fakturę poświadczające dokonanie zakupu produktów biorących udział w akcji.  
9. Nagrodami w konkursie są: 

a. Miejsce od 1 do 2:  bon turystyczny TravelPass Plus o wartości rynkowej 3 000,00 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 
333,00 zł. – łączna ilośd nagród przypadających na konkurs -  2 szt. 

b. Miejsce od 3 do 27: zestaw biżuterii Apart o wartości rynkowej ok 220,00 zł – łączna ilośd nagród przypadająca na konkurs  
– 25 szt. 

10. Kryterium otrzymania nagrody jest:  
a. spełnienie warunków pkt. 8 regulaminu 
b. wybranie przez komisję konkursową,treści odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w pkt. 8b. regulaminu, jako jej zdaniem 

najciekawszej, oryginalnej, nietuzinkowej, oraz 
c. przesłanie przez uczestnika czytelnego paragonu lub faktury poświadczających dokonanie zakupu produktów biorących 

udział w akcji, oraz 
d. pisemne pokwitowanie odbioru nagrody na Protokole Odbioru Nagrody oraz jego czytelne i pełne wypełnienie. 

11. Poinformowanie uczestników, którzy zostali wytypowani jako potencjalni laureaci konkursu nastąpi telefonicznie lub drogą SMS w 
terminie do 10 dni od wytypowania finalistów.   

12. Poinformowanie ostatecznych laureatów, którym została przyznana nagroda nastąpi telefonicznie, drogą SMS  w terminie do 10 dni 
od wytypowania laureata. Lista ostatecznych laureatów zostanie opublikowana na www.drogerialaboo.pl, www.kosmeteria.pl. 

13. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika, któremu przyznano nagrodę, wszelkich niezbędnych danych, które 
pozwolą przeprowadzid jego identyfikację. 

14. Nagrody będą przekazywane laureatom w terminie ustalonym indywidualnie z laureatami. Termin odebrania nagrody nie może 
przekraczad 30 dni od daty powiadomienia laureata o wygranej. 

15. Jeżeli laureat akcji nie będzie mógł, z przyczyn od organizatora niezależnych, odebrad nagrody w terminie określonym w pkt. 14 
 regulaminu - traci on prawo do odbioru nagrody.  W sytuacji takiej zostanie wybrany kolejny laureat, według reguł określonych w 
niniejszym regulaminie. 

16. Nagrody przewidywane w ramach niniejszej akcji, wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody są 
opodatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

17. Uczestnik akcji może wziąd tyle razy udział w akcji, ile razy spełni warunki niniejszego regulaminu. Każdemu uczestnikowi przysługuje 
jednorazowe prawo do wygrania nagrody, pod warunkiem spełnienia kryteriów otrzymania nagrody. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowośd działania operatorów prowadzących lub obsługujących sied telefonii 
komórkowej w tym w szczególności za dostępnośd lub przepustowośd takich sieci, czytelnośd lub poprawnośd uzyskiwanych za ich 
pomocą wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne mogące mied wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości. 

19. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszej akcji należy zgłaszad pisemnie listem poleconym na adres organizatora. 
Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O decyzji dotyczącej reklamacji uczestnik zostanie 
poinformowany pisemnie na podany przez siebie adres. Decyzja organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest 
ostateczna i wiążąca. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zamknięcia wcześniej akcji bez podania przyczyny. 
21. Udział w akcji równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.  
22. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy TQ GROUP sp. Z o.o., koncernu Procter&Gamble oraz Kosmeteria Sp. z o.o. i Laboo 

Sp. Z o.o. oraz członkowie ich rodzin: wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia i kuratelą. 
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