
Regulamin Promocji internetowej – Marzec z La Blanka 

Promocja na dzień kobiet 

W Salonie La Blanka w Proszowicach. 

 

 

Organizatorem Promocji jest salon mody ślubnej i wieczorowej La Blanka z siedzibą w Proszowicach na małym 

Rynku.  

Dane firmy: 

La Blanka  

Dorota Klimek 

Głowackiego 3, 32-100 Proszowice 

Nip: 679-119-12-11 

 

Uczestnikiem nazywana jest osoba, która poprawnie wypełniła formularz i poświadcza że wszystkie dane, które 

zostały przez nią wypełnione są prawdziwe. 

Obiektem promocji jest Prezent w postaci darmowych dodatków do zamówionej sukni ślubnej z kolekcji 2020 

dostępnej w salonie La Blanka w Proszowicach oraz na stronie salonu pod adresem : 

https://www.suknielablanka.com/suknie-slubne 

Aby uczestnik mógł skorzystać z promocji musi spełnić wszystkie warunki wymienione poniżej: 

 Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez salon La Blanka Proszowice. 

1. Udziałem w Promocji objęte są Panie, które zapisały się na przymiarkę poprzez kalendarz na stronie 

organizatora i wpisały w polu ‘wiadomość’ wymagane hasło podawane na stronie lądowania tj. 

„marzec z la blanka” lub „dzień kobiet”. 

2. Po skorzystaniu z promocji (spełnieniu wszystkich wymogów ) uczestnik otrzymuje od organizatora 

prezent w postaci: jednego dowolnie wybranego welonu , jednego dowolnie wybranego bolerka, 

jednej dowolnie wybranej podwiązki oraz jednego dowolnie wybranego kompletu biżuterii 

Swarovskiego. 

3. Wszystkie prezenty wybierane są przez uczestnika z katalogów oraz produktów dostępnych w salonie 

La Blanka Proszowice. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia objętego promocją jeśli: 

 Uczestnik zgłosił nieprawdziwe dane w formularzu zgłoszeniowym. 

 Do terminu ślubu jest mniej niż 4 miesiące i uszycie sukni nie będzie możliwe (Zamówienie 

sukni musi nastąpić minimum 4 miesiące przed datą ślubu) 

 Zamówienie sukni ślubnej i podpisanie umowy nastąpi do końca marca 2020. 

5. Zarezerwowanie drogą internetową terminu przymiarki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

promocji. 

6. Promocja dostępna jest dla Pań zamawiających suknie ślubne po terminie 08.03.2020 

7. Promocja nie obejmuje zamówień na suknię ślubną złożonych w salonie przed udziałem w 

internetowej Promocji 

8. Pozostawiając maila uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie maili marketingowych od firmy La 

Blanka Proszowice. 

https://www.suknielablanka.com/suknie-slubne


9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby 

realizacji Promocji oraz marketingu firmy La Blanka Proszowice. 

 

 


