
Regulamin konkursu „Zielone koktajle – 5-dniowe wyzwanie” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Sukces Bogusława Zagańczyk, z siedzibą w: Warszawa, 
ul. J. Conrada 30 lok. 102a, e-mail: biurosukces@outlook.com , który organizuje 
wydarzenie zwane „Zielone koktajle – 5-dniowe wyzwanie” zwane dalej 
Wydarzeniem. 

2. Wydarzenie odbywa się na stronach internetowych rewolucjazdrowia.pl 
3. Każdy kto zarejestruje swój udział w wydarzeniu na stronie 

https://rewolucjazdrowia.pl/zielone-koktajle-5-dniowe-wyzwanie/ ma możliwość 
otrzymania dodatkowych nagród za wykonanie wskazanych czynności, za które 
otrzymuje się punkty wg następujących zasad: 

• Za opublikowanie na swoim profilu facebookowym informacji o Wydarzeniu 
dedykowanym linkiem (podany po rejestracji w ramce obok przycisku KOPIUJ 
LINK) – 2 punkty, 

• Za opublikowanie na swoim profilu w serwisie twitter.com informacji o 
wydarzeniu dedykowanym linkiem (podany po rejestracji w ramce obok 
przycisku KOPIUJ LINK) – 1 punkt 

• Za zapisanie się na powiadomienia przez komunikator facebook Messenger – 
1 punkt 

• Za skuteczne polecenie e-mailem lub w inny sposób Wydarzenia osobie 
znajomej, a przez skuteczne rozumie się, że polecona osoba zarejestruje się 
poprzez przesłany przez polecającego link – 1 punkt 

4. Za zebrane punkty otrzymuje się następujące nagrody: 
• Za 2 punkty – mini eBook z dodatkowymi 10 przepisami z koktajlami 
• Za 5 punktów – eBook „Detoksykacja Plus” 
• Za 7 punktów – wysłanie szklanego słoika „Piję Zdrowe Koktajle” na wskazany 

adres wyłącznie na terenie Polski 
• Osoba, która zbierze największą ilość punktów otrzyma nagrodę główną: 

blender Philips 
5. Konkurs zostanie zamknięty 8 marca 2019 o godz. 23:59. Zwycięzca zostanie wybrany 

9 marca 2019. Jeśli będzie więcej osób, które zdobyły taką samą ilość punktów 
decydować będzie data kto pierwszy dokonał zebrania ostatniego zdobytego punktu. 

6. Podane dane osobowe (imię oraz email) będą przetwarzane wyłącznie przez 
Organizatora w celach przeprowadzenia Wydarzenia oraz w celach marketingowych i 
nie będą udostępniane stronom trzecim. Każdy uczestnik ma prawo na każdym 
etapie do rezygnacji z Wydarzenia, poprawienia lub usunięcia swoich danych 
osobowych. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi na 
stronach internetowych organizatora: https://rewolucjazdrowia.pl/polityka-
prywatnosci/  

7. Uczestnik zapisując się do uczestnictwa w Wydarzeniu wyraża zgodę na ten 
regulamin. 

 
 
Warszawa, 2019-02-20 


