
Regulamin konkurs „Zmień się na letni dzień” 
organizowanego przez „Tygodnik Tucholski” 
czerwiec/lipiec 2019

1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul.
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 27 czerwca i trwa do 18 lipca 2019 roku.

3. 18 lipca organizator na swoich łamach przedstawi wyniki konkursu.

4. Konkurs odbywa się w jednej kategorii. 

5. Konkurs odbywa się jednocześnie za pośrednictwem wersji papierowej „Tygodnika 
Tucholskiego” i portalu internetowego tygodnik.pl

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

7. Konkurs dotyczy zdrowia i urody. Uczestniczki konkurują o przejście tzw. metamorfozy (makijaż
i oczyszczanie wodorowe twarzy) w salonie kosmetycznym Mag-Beauty Studio Piękna, który jest 
sponsorem dwóch jednakowych nagród.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Odpowiedzi konkursowe można zgłaszać w jednej z dwóch dowolnych form:
- za pośrednictwem kuponu drukowanego w gazecie przy artykułach dotyczących konkursu
- drogą elektroniczną na adres e-mail piotr@tygodnik.pl w tytule wiadomości wpisując 
METAMORFOZA

2. Odpowiedzi konkursowe muszą trafić do redakcji organizatora (ul. Karasiewicza 3, 89-500 
Tuchola) lub na skrzynkę piotr@tygodnik.pl do 11 lipca, do godz. 12.00

3. Uczestniczka za pośrednictwem kuponu lub wiadomości e-mail odpowiada na pytanie brzmiące: 
„Dlaczego to ja chcę przejść metamorfozę na letni dzień?”. Odpowiedzią powinna wyjaśnić, 
dlaczego to akurat ona zasługuje na otrzymanie nagrody w ramach konkursu. 

4. Oprócz odpowiedzi na kuponie lub w odpowiedzi e-mail należy wpisać swoje dane: Imię i 
nazwisko, adres, telefon kontaktowy. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.

8. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane razem z ogłoszeniem wyników na
łamach „Tygodnika Tucholskiego” 8 lutego.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. W konkursie przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody: dla dwóch zwyciężczyń.

2. Jedną z nagród przyznaje specjalnie powołane jury, w którego składzie znajdą się przedstawiciele
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salonu  Mag-Beauty Studio Piękna oraz przedstawiciele organizatora.

2. Kryteria oceny odpowiedzi to: przekonująca treść, pomysłowość.

3. Wybór drugiej zwyciężczyni nastąpi poprzez portal społecznościowy Facebook i oficjalny profil 
„Tygodnika Tucholskiego”. W dniach 12-15 lipca na tym profilu zostaną udostępnione treści 
odpowiedzi, ale bez podania danych osobowych autorów. Wówczas nastąpi wybór zwycięskiej 
odpowiedzi poprzez „polubienia”, które pozostawiać będą internauci. Zwycięży ta odpowiedź, 
które w 15 lipca o godz. 8.00 będzie mieć najwięcej „polubień”.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie autorek nagrodzonych odpowiedzi na 
łamach „Tygodnika Tucholskiego” w wydaniu przypadającym w dniu 18 lipca i tego samego dnia 
dnia portalu tygodnik.pl.

5. Sponsorem nagród w obu kategoriach jest salon Mag-Beauty Studio Piękna. Jedna nagroda to 
„metamorfoza”, którą jest makijaż +  oczyszczanie wodorowe twarzy. Wartość jednej nagrody do 
350 zł netto.

6. Opis nagród wg salonu Mag-Beauty Studio Piękna. Jedna nagroda obejmuje:
- Metamorfozę w postaci profesjonalnego makijażu dopasowanego do klientki.
Analiza typu urody, nałożenie wybranego przez klientkę makijażu ( dzienny, wieczorowy, do sesji 
zdjęciowej, okolicznościowy, ślubny). Wykonanie zdjęć "przed" i "po".
- Oczyszczanie wodorowe twarzy które jest rytuałem pielęgnacyjnym bazującym na 6 
postępujących po sobie etapach, mających na celu dogłębne oczyszczanie, złuszczenie, dotlenienie 
oraz lifting. Synergiczne połączenie metod hydrabrazji, infuzji, ultradźwięków oraz  biopolarnego 
RF stanowi optymalną kombinację umożliwiającą uzyskanie zadowalających efektów już po 
pierwszym zabiegu. Jest to kompleksowa terapia pielęgnacyjna, wykorzystująca aktywny wodór, 
kompleks kwasów służący do eksfoliacji naskórka, substancje silnie dotleniające skórę, technologię
rozprowadzania oraz antyoksydantów w formie ampułek oraz fale radiowe. Jest to zabieg 
dedykowany dla każdego typu cery, również dla cery problematycznej i naczyniowej. 

7. Wręczenie voucherów na metamorfozę nastąpi 19 lipca o godz. 16.00 w salonie Mag-Beauty 
Studio Piękna podczas dnia otwartego salonu.

8. Metamorfozy będą mogły odbyć się w inne dni po uprzednim umówieniu się z salonem.

9. Podczas przeprowadzenia metamorfoz organizator przygotuje relację zdjęciową, która ukaże się 
na łamach „Tygodnika Tucholskiego” i na portalu tygodnik.pl

10. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.

11. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

12. Zwyciężczynie konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku poprzez publikację 
zdjęć przed i po metamorfozie i publikację imion i nazwisk.

Postanowienia końcowe:

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.tygodnik.pl oraz w siedzibie



redakcji organizatora.

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na portalu tygodnik.pl i
rozpowszechniane na oficjalnym profilu „Tygodnika Tucholskiego” na Facebooku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

*Załącznik

Oświadczenie
Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Zmień się na letni dzień” i akceptuję jego warunki.

Podpis uczestnika
.............................


