
Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy  regulamin określa  warunki,  na  jakich odbywa się  konkurs  pod nazwą  „ZIMOWY KONKURS

URODZINOWY”, zwany dalej konkursem.

§ 2

Organizatorem konkursu  jest  spółka  pod firmą:  „POLTENT” Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością

z  siedzibą  w  Wodzisławiu  Śląskim,  adres  do  korespondencji:  44  –  304  Wodzisław  Śląski,  Osiedle

1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3

1. Konkurs jest organizowany dla klientów Organizatora. 

2. Konkurs trwa od dnia 07.12.2015r. do dnia 31.12.2015r. 

§ 4

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonej przez Organizatora na wygrane wynosi 800 zł

netto.

2. Wskazana  powyżej  całkowita  wartość  puli  nagród  stanowi  górną  granicę  finansowej

odpowiedzialności Organizatora z tytułu niniejszego konkursu. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 5

1. W konkursie mogą wziąć udział: 

a. osoby  fizyczne  posiadające  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych

z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin, 

b. osoby prawne, 

c. podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  lub  inną  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  na  podstawie  wpisów  dokonanych

w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach. 

1 Z 4



2. Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać zakupu produktu lub produktów firmy Poltent

za  minimum  2  000  zł  netto  oraz  odpowiedzieć  na  pytanie:  Dlaczego  zdecydowali  się

Państwo na zakup produktów firmy Poltent?

3. Za  dokonanie  zakupu  rozumie  się  złożenie  zamówienia  i  opłaceniu  go  w  terminie  do

31.12.2015r.

4. Odpowiedź  na  pytanie  należy  przesłać  na  adres:  marketing@poltent.pl w  treści  maila

podając numer kontaktowy oraz nazwę firmy, na którą została wystawiona faktura VAT.

5. Domniemywa się, że poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie Uczestnik wyraża zgodę na

udział w konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z

konkursem i publikacją wyników.

6. Organizator nie zwraca przesłanych materiałów.

III. LOSOWANIE

§ 6

1. Organizator  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  przesłanych  informacji przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, ich utratą lub zniszczeniem. 

2. Po  zakończeniu  okresu  składania  zgłoszeń  konkursowych  (dokonaniu  zakupu,  opłaceniu

zamówienia  i  przesyłaniu  odpowiedzi),  w  dniu

07 stycznia 2016r. w siedzibie Organizatora zostanie przeprowadzone losowanie zwycięzców

konkursu. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora:

a. Jakub Sokołowski

b. Szymon Wichrzycki

c. Aleksander Kastelik 

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo

z wykorzystaniem danych przesłanych w zgłoszeniu konkursowym. 

5. Organizator przewiduje ogłoszenie wyników konkursu oraz również na stronie internetowej

oraz fanpageu Organizatora. 
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IV. NAGRODY

§ 7

1. W konkursie Organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych, które stanowić będą:

a) narty sportowe marki FISHER, które odbywały loty w wielu konkursach z autografami

skoczków narciarskich – 1 para,

b) koszulki konkursowe (plastrony) z autografami skoczków – 4 szt.

2. Nagrody  zostaną  dostarczone  pocztą  kurierską  na  adresy  wskazane  przez  każdego  z

Laureatów konkursu, na koszt Organizatora. 

3. Prawo  Laureata  konkursu  do  domagania  się  wydania  nagrody,  określonej  niniejszym

regulaminem, jest niezbywalne.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

5. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym

regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezawinione  przez  Organizatora  działania

firmy kurierskiej.
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V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 8

1. Wszelkie  reklamacje  z  tytułu  organizowanego konkursu,  które  mogą  być  wnoszone  przez  jej

Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia

13 września 2015r.

2. Organizator,  w  terminie  30  (trzydzieści)  dni  od  otrzymania  reklamacji,  rozpatrzy  zgłoszoną

reklamację

i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

3. W przypadku  braku akceptacji  przez  Uczestnika  konkursu  stanowiska  Organizatora,  o  którym

mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
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