
REGULAMIN AKCJI „ZOSTAŃ TESTERKĄ”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Zostań Testerką” (dalej jako „Akcja”) jest IQDENT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Jana Kilińskiego
228, 93-124 Łódź zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766,
REGON: 362935470 kapitał zakładowy: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej:
sklep@iqdent.pl; numer telefonu: +48 733 102 021.

2. Akcja zaczyna się o godzinie 00:00 dnia 15.03.2023 r. i trwa do godziny 23:59 dnia
31.05.2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania akcji.

3. Poniższej wskazane określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Akcji
i spełniająca warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego Regulaminu,

2. Testerka osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wyłoniona przez
Organizatora spośród Uczestników Akcji;

3. Organizator - IQDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124
Łódź zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766,
REGON: 362935470 kapitał zakładowy: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej:
sklep@iqdent.pl; numer telefonu: +48 733 102 021;

4. Produkt – rzecz ruchoma otrzymana w ramach Akcji przez Testerkę od Organizatora do
testowania;

5. Akcja – projekt Organizatora opisany w niniejszym Regulaminie;

6. Regulamin – niniejszy regulamin opublikowany i dostępny na stronie Organizatora pod
adresem https://www.iqnails.pl/regulamin-testerka/;

7. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin opublikowany i dostępny na stronie
Sklepu Internetowego pod adresem https://www.iqnails.pl/regulamin-sklepu/;

8. Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem
https://www.iqnails.pl/

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 1360 z późn. zmianami);

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Udział w Akcji jest dobrowolny.
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2.Osoba uczestnicząca w Akcji obowiązana jest do podawania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. W razie zmiany podanych danych zobowiązana jest do ich
aktualizacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad res:
sklep@iqnails.pl lub też pisemnie na adres Organizatora: ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124
Łódź.

3. Warunkiem wzięcia udziału przez Uczestników w Akcji jest (łącznie)

- obserwowanie profilu @iqnailspoland na instagramie, oraz

- zapis do newslettera Organizatora znajdującego się na jego stronie internetowej pod
adresem https://www.iqnails.pl/zapisy-na-newsletter/

4. Testerki (nie więcej, niż 20 osób) będą wyłaniane do 10-go dnia danego miesiąca
spośród najbardziej aktywnych Uczestniczek w poprzednim miesiącu. Aktywność
oceniana będzie przez Organizatora wedle jego uznania, mając na uwadze w
szczególności komentarze pod postami na profilu Instagram i reakcje na materiały w
story.

W terminie 14 dni od dnia wyłonienia Testerek, Organizator wyśle im paczkę zawierającą
Produkty do testowania.

5. Testerki, które otrzymały paczkę, o jakiej mowa w pkt. 4 powyżej, są zobowiązane do
opublikowania postu ze skórkami („przed” i „po”) w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Organizatora wzmiankowanej paczki. Post musi zostać opublikowany w aktualnościach
ich profilu w formie zdjęcia lub reels (nie może być to stories). Brak wykonania zadania
(publikacja postu przed/po) skutkować będzie wykluczaniem z kolejnych akcji
organizowanych przez Organizatora na okres 5 lat.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Akcji.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.iqnails.pl

2. Uczestnicy biorący udział w Akcji automatycznie akceptują jej zasady zawarte w
niniejszym Regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2023 r
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