
 

 
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„ZAPROŚ ZAPRZYJAŹNIONY GABINET LUB SPA” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§2 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI 

1. Promocja będzie trwała przez listopad i grudzień 2022. 

2. Chęć skorzystania z promocji można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuixJrD1hFVRIqM0yWrLdEqLSRWVp

DxUa5AmA_dAct54f2GQ/viewform?usp=sf_link lub  na adres spa@organique.pl, 

oraz bezpośrednio u swojego opiekuna regionu: a.wielich@organique.pl, 

a.jung@organique.pl, o.dyjak@organique.pl, e.gil@organique.pl, 

m.strzalek@oranique.pl 

  

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski. Pracującą 

dla lub posiadająca  działalność kosmetyczną, fizjoterapeutyczną lub hotelową. 

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji  jest spełnienie warunku określonego w  ust §2 

pkt 1 oraz wysłanie na adres mailowy  spa@organique.pl  lub do swojego opiekuna 

regionu: a.wielich@organique.pl, a.jung@organique.pl, o.dyjak@organique.pl, 

e.gil@organique.pl, m.strzalek@oranique.pl, zgłoszenia podając swoje dane (nip) oraz 

dane (nip) zaprzyjaźnionego gabinetu. W kopii wiadomości dodając zaprzyjaźniony 

gabinet lub wypełniając formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuixJrD1hFVRIqM0yWrLdEqLSRWVp

DxUa5AmA_dAct54f2GQ/viewform?usp=sf_link  

3. Po przesłaniu przez klienta zgłoszenia, przedstawiciele Organique prześlą formularz 

zamówień z informacją o rabacie 15% na zamówienie klienta zgłaszającego oraz 15% 

rabatu na zamówienie dla zaprzyjaźnionego gabinetu. Warunkiem udzielenia rabatu, 

jest złożenie zamówienia przed klienta zgłaszającego uczestnictwo jak i  przez 

zaprzyjaźniony gabinet. Zamówienia powinny być zrealizowane w ciągu 7 dni 
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roboczych, od momentu zgłoszenia. Rabat obowiązuje na całą ofertę. Forma płatności 

– pobranie. 

4. Klient zgłaszający, otrzymuje jednorazowo 15% za polecenie jednego 

zaprzyjaźnionego gabinetu. Przy każdym kolejnym poleceniu, klient zgłaszający 

otrzymuje kolejne 15% rabatu na zamówienie. 

5. Jednocześnie zaprzyjaźniony gabinet, nie może być dotychczasowym klientem marki 

Organique. 

6. Przy realizacji zamówienia – jednego klienta, na poziomie 2 000 zł brutto, organizator 

gwarantuje 2 godz. szkolenia produktowe online. Termin szkolenia będzie ustalony z 

opiekunem handlowym. Wszelkie dodatkowe pytania pod adresem: spa@organique.pl 

7. Uczestnik promocji zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

odebrania rabatu, zgodnie z obowiązującymi na terenie RP prawodastwem 

Przetwarzania danych osobowych. 

8. Uczestnik promocji  przed wzięciem udziału w promocji zobowiązany jest zapoznać 

się z regulaminem. 

9. Uczestnik promocji biorąc udział w promocji oświadcza, iż zapoznał się z 

Regulaminem i  go akceptuje. 

 

 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ponkursu zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników ponkursu i 

oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997, o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz883). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  


