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Regulamin promocji „150 dla 150 od beeba.pl”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „150 dla 150 od beeba.pl” zwanego dalej „Promocją”, jest firma
Anka Studio Anna Miller-Popielińska właściciel marki beeba.pl z siedzibą w Poznaniu, ul. Teofila Mateckiego
23A/11, o numerze NIP 6652479718, REGON 367111413
1.2 Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej
„Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
1.3 Promocja trwać będzie od 14 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku (włącznie). Informacja o jej
rozpoczęciu pojawi się profilu beeba.pl na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/beebapl
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji, o czym zawiadomi komunikatem
zamieszczonym na profilu fanpage https://www.facebook.com/beebapl
1.5 Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6 Fundatorem Promocji jest Organizator.
2. Uczestnicy Promocji
2.1 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych.
3. Warunki udziału w Promocji
3.1 Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie jednocześnie wszystkich poniżej wymienionych
warunków:
a) Odwiedzenie naszego stoiska ( stoisko nr b162) podczas Targów Ślubnych w Poznaniu, odbywających
się 14 stycznia 2018 roku jako jedna z pierwszych 150 osób,
b) Otrzymanie od naszego przedstawiciela podczas trwania targów ślubnych, promocyjnego kodu
uprawniającego do skorzystania z Promocji,
c) Polubienie fanpage beeba.pl znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/beebapl
d) Polubienie oraz udostępnienie publicznie postu informującego o promocji „150 dla 150 od beeba.pl”
na swoim profilu Facebook z dodaniem hashatagów #beeba #fotografiapoznan #fotobudkapoznan
#filmślubnypoznan oraz oznaczenie w udostępnianym poście naszego fanpage (oznaczanie odbywa
się poprzez poprzedzenie wpisywania nazwy fanpage symbolem @beeba.pl FOTOBUDKA
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e) Weryfikacja udziału w Promocji odbywa się poprzez przesłanie przez uczestnika Promocji osobnej
wiadomości e-mail na adres biuro@beeba.pl zawierającej link do profilu facebook potwierdzający
spełnienie wszystkich powyższych warunków,
f) Podpisanie umowy na wybraną usługę oferowaną przez Organizatora o wartości minimum 1300 zł
w dniach 14 stycznia 2018 do 31 sierpnia 2018 roku i przekazanie oryginalnego potwierdzenia kodu
promocyjnego.
3.2 Kod promocyjny upoważnia do skorzystania z rabatu w wysokości 150 złotych brutto na wybraną usługę
oferowaną przez Organizatora, której wartość wynosi minimum 1300 złotych brutto, tylko i wyłącznie
po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w pkt 3.1.
3.3 Każdy kod jest jednorazowy i traci ważność po pierwszym jego wykorzystaniu.
3.4 Kody promocyjne nie sumują się.
3.5 Podczas jednej uroczystości może być wykorzystany tylko 1 kod otrzymany od organizatora.
3.6 Kod promocyjny nie ma wartości pieniężnej , nie jest wymienialny oraz nie podlega zwrotowi.
3.7 Uzyskanie kodu promocyjnego oraz spełnienie warunków opisanych w pkt 3.1 , nie oznacza
automatycznej rezerwacji terminu wykonywania usługi.
3.8 Kod upoważnia do rabatu tylko po podpisanej umowie, jego okazaniu w oryginalnej formie oraz
dostępności terminu danej usługi.
3.8 Kod może być przekazany osobie trzeciej tylko w momencie spełnienia przez nią warunków określonych
w pkt 3 w okresie trwania Promocji.
4. Dane osobowe uczestników konkursu
4.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Anka Studio
Anna Miller-Popielińska właściciel marki beeba.pl
4.2 Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
4.3 Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z niniejszą Promocją.
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4.4 Dane osobowe uczestników mogą zostać umieszczone w elektronicznej bazie danych i wykorzystane
przez Organizatora w celach marketingowych obecnie i w przyszłości na warunkach określonych w Ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Postanowienia końcowe.
5.1 Regulamin Promocji „150 dla 150 od beeba.pl” jest dostępny pod linkiem
http://fotobudka.beeba.pl/blog/81/zlap-kod-na-targach5.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.
5.3
Naruszenie przez uczestnika Promocji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Promocji
a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie, naruszenie przepisów prawa lub
dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do wykluczenia
uczestnika z Promocji.
7.5 We wszystkich sprawach dotyczących konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
7.6 Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania
reklamacyjnego.
7.7 Wszelkie spory dotyczące konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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