REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj metamorfozę w Salonie Finesse o łącznej wartości nawet do 1000 zł”

1. Organizatorem konkursu jest Salon Finesse, Al. Wilanowska 368C lok U6, 02-665
Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie metamorfozy w Salonie Finesse, o łącznej
wartości ok 1000 zł.
3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 26.08.2013 r. Przebieg metamorfozy
planowany jest do 30.09.2013 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów nadsyłania zgłoszeń,
oraz terminów realizacji konkursu, po uprzednim poinformowaniu wszystkich osób
zaangażowanych na stronie internetowej Organizatora – www.salonfinesse.pl
5. Wszystkie informacje, dotyczące akcji konkursowej można uzyskać w Salonie Finesse
lub telefonicznie 22 370-24-32 lub 0 726-614-649.
6. Uczestnikiem konkursu mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, które zgłosiły swój
udział w konkursie prowadzonym przez Organizatora.
7. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na drodze castingu mailowego. Swoją
kandydaturę należy nadesłać na adres salon@salonfinesse.pl (do 26.08.2013 r.)
z adnotacją w tytule „metamorfozy”, z krótkim opisem dlaczego właśnie Ja mam
wygrać metamorfozę oraz z maksymalnie 4 zdjęciami, w tym fotografią twarzy bez
makijażu i całościową fotografią sylwetki.
8. Usługi wykonane w Salonie Finesse, w ramach konkursu będą wykonane bezpłatnie.
9. W ramach konkursu „Wygraj metamorfozę w Salonie Finesse”, zostaną wykonane
następujące zabiegi i usługi:
- koloryzacja i stylizacja fryzury na kosmetykach marki L’Oreal Professionnel;
- wizaż z lekcją dziennego makijażu, dostosowanego do typu urody;
- stylizacja rzęs metodą 1:1 lub zabieg kosmetyczny twarzy;
- manicure Gel Color by OPI;
- sesja fotograficzna przed i po metamorfozie.
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10. Wyłoniona kandydatka oświadcza, że dobrowolnie decyduje się na zabiegi będące
przedmiotem konkursu.
11. Uczestniczka metamorfozy wyraża zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego
z przebiegu metamorfozy do celów reklamowych i marketingowych przez
Organizatora.
12. Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia się na wcześniej umówione przez obie
strony miejsca wykonywania kolejnych etapów metamorfozy.
13. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy i dokłada wszelkich starań,
aby jej przebieg był zgodny ze sztuką zawodową na każdym swoim etapie. Za główny
cel stawia sobie dobro i zadowolenie z zaprowadzonych zmian w wizerunku
uczestniczki.
14. Żadne usługi wykonywane podczas metamorfozy nie mogą byś wymienione na
gotówkę.

Finesse
Al. Wilanowska 368C lok U6
Warszawa, 02-665
www.salonfinesse.pl
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