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Regulamin konkursu  
Metamorfoza u dr Marcina Ambroziaka 

 
zwany dalej „Regulaminem” 

 
1) Organizatorem konkursu „Metamorfoza u dr Marcina Ambroziaka” (dalej „Konkurs”) jest Klinika 

Ambroziak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Al. Gen. Władysława Sikorskiego 

13/U1, 02-758 Warszawa, NIP 1231243387, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

dla m. st. Warszawy w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000697603 

(„Organizator”). 

2) W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia. W Konkursie nie mogą wziąć udziału 

pracownicy Klinika Ambroziak Sp. z o.o. oraz członkowie Komisji Konkursowej a także ich rodziny 

(wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz 

przysposobieni).   

3) Nagrodami w Konkursie jest wykonanie przez Organizatora dla dwa dwóch zwycięzców Konkursu, po 

jednym zabiegu z zakresu medycyny estetycznej w obrębie twarzy („Nagrody”). Zabiegi zostaną 

wykonane przez dr. Marcina Ambroziaka.  

4) Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu medycyny estetycznej na przykładzie 

przeprowadzonych zabiegów wobec dwóch zwycięzców Konkursu.  

5) Koszt Nagród zostanie określony po dokonaniu kwalifikacji uczestnika Konkursu do zabiegu oraz wyboru 

odpowiedniego zabiegu. Koszt nagród ponosi w całości Organizator. Wybór zabiegów odpowiednich dla 

zwycięzców Konkursu zostanie dokonany przez dr. Marcina Ambroziaka. 

6) Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 23.02.2022 do 27.02.2022. Komentarze umieszczone 

po zakończeniu Konkursu nie będą podlegały ocenie.  

7) W Konkursie możliwe jest wygranie przez jedną osobę tylko jednej Nagrody.  

8) W celu uczestnictwa w Konkursie należy w aplikacji INSTAGRAM na profilu klinika_ambroziak pod 

postem z informacją o Konkursie zamieścić komentarz z hasztagiem #klinikaambroziak oraz odpowiedzią 

na pytanie „Jesteś piękna, kiedy jesteś sobą – co oznacza dla Ciebie piękno?”. Zamieszczenie 

powyższego komentarza stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.  

9) Wybór zwycięzców odbywa się wieloetapowo. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wyboru 

uczestników na podstawie treści komentarzy zawierających odpowiedź na pytanie konkursowe.  

10) W drugim etapie Komisja Konkursowa skontaktuje się z wybranymi uczestnikami Konkursu w celu oceny 

wskazań do przeprowadzenia zabiegu, a także w celu wypełnienia przez uczestnika kwestionariusza, 

wyrażenia zgód na przetwarzanie wizerunku, wymaganych dla udokumentowania w formie zdjęć oraz 

nagrań wideo zwycięzców przed zabiegiem, podczas zabiegu oraz po jego wykonaniu, przekazania 

informacji niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranej w konkursie. Wzór zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, a także kwestionariusza, stanowią załącznik do 

Regulaminu.  

11) Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w terminie do dnia 10.03.2022. Ogłoszenie zwycięzców 

Konkursu nastąpi na portalu INSTAGRAM na profilu klinika_ambroziak oraz w wybranych przez 

Organizatora innych środkach komunikacji.  

12) Konkurs kończy się z chwilą podania imienia i nazwiska osób uprawnionych do otrzymania Nagrody. 

13) Dojazd uczestnika na spotkanie z Komisją Konkursową w ramach drugiego etapu oraz ewentualny 

nocleg, odbywa się na koszt uczestnika Konkursu.  
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14) Zdjęcia oraz materiały wideo powstałe w związku z wykonanymi zabiegami wobec zwycięzców Konkursu 

mogą być rozprowadzane przez Organizatora Konkursu na portalach społecznościowych, w szczególności 

portalu Instagram, ale także Facebook oraz Youtube, a także na stronie internetowej Organizatora.  

15) W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby powołane przez Organizatora, w szczególności lekarze 

medycyny estetycznej, którzy dokonają wyboru zwycięzców.   

16) Organizator dokona zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody jako płatnik podatku.  

17) Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z 

niniejszym Regulaminem oraz wybór zwycięzców Konkursu.  

18) Organizator Konkursu jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu albo też jego 

przerwania z ważnych dla siebie powodów, w każdym czasie. 

19) Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany na stronie Internetowej Organizatora. 

 
 

Warszawa, dnia 22 lutego 2022 roku. 
 
 Klinika Ambroziak Sp. z o.o. 
  

 


