
 

REGULAMIN 

Bezpłatne warsztaty modowe ze stylistką Moniką Wilkołaską 

 

 

§ 1 INFORMACJA O AKCJI 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady warsztatów modowych ze stylistką  w Centrum Handlowym 

FELICITY LUBLIN 

2. Organizatorem Warsztatów jest agencja FLOW PR KAMILA BELCZYK-PANKÓW, ul. Przechodnia 

4/318, 20-003 Lublin 

3. Warsztaty odbędą się w dniu 26.05.22 w godzinach 14:00-20:00 (co godzina). 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH   

 

1. Warsztaty są organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.  

3. Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpiła do Warsztatów jest związana warunkami 

niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”). 

4. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny 

 

 

§ 3 ZASADY WARSZTATÓW 

1. W Warsztatach mogą wziąć udział osoby, które zapisały się na wybraną godzinę poprzez wiadomość w 

mediach społecznościowych Felicity Lublin, podając swoje imię i nazwisko. Organizator przewiduje 

możliwość dołączenia do warsztatów osób chętnych, bez wcześniejszej rezerwacji miejsca.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest: 

a) zgłoszenie się na stanowisko warsztatów przy sklepie Media Markt o wybranej godzinie warsztatów. 

3. Stanowisko warsztatów będzie czynne w godzinach 14:00-20:00. 

4. Warsztaty odbywać się będą zgodnie z niniejszym Regulaminem, dostępnym w 

siedzibie Organizatora, na stanowisku Akcji, oraz w Administracji Centrum Handlowego. 

5. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału 

w Akcji i odebrania upominku (do wyczerpania zapasów). 

6. W warsztatach można wziąć udział tylko raz. 

7. Limit odebranych upominków przypadających na jedną osobę w czasie trwania warsztatów to jeden 

upominek. 

8. Uczestnikiem Warsztatów może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w § 2, ust. 4. 

9. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z 

Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia 



społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie 

niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp. W przypadku takich działań lub 

uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań – Organizator 

ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji. 

10. Agencja FLOW PR wydaje upominki podczas warsztatów 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w 

niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Warsztatach dostępne w materiałach 

reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 

 

2. Poprzez zgłoszenie do Warsztatów Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady 

Warsztatów zawarte w niniejszym Regulaminie. 


