Regulamin Konkursu „INSPIRUJE NAS PASJA OD 25 LAT”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Rettig Heating Sp. z o.o. z siedzibą w
Rybniku, ul. Przemysłowa, wpisana pod numerem KRS 0000193176 do rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP: 6420004663 i
numerem REGON: 270217960 – zwana dalej Organizatorem.
1.2 Fundatorem Nagród jest firma Rettig Heating Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,
ul. Przemysłowa, wpisana pod numerem KRS 0000193176 do rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP: 6420004663 i
numerem REGON: 270217960.
1.3 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
1.4 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201,
poz. 1540, ze zm.).
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
2.1 Konkurs na najciekawsze zdjęcie pokazujące pasję autora oraz najciekawszy
komentarz do tego zdjęcia.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie
następujące warunki: a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiada konto użytkownika w serwisie
www.facebook.com bądź się w nim zarejestruje, c) zapoznała się z treścią
Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, d) w dniu zgłoszenia do
konkursu jest pełnoletnia.
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
4.1 Konkurs rozpoczyna się 08.06.2017 roku o godz. 10.00 i trwa do 21.06.2017 roku
do godz. 23.00.

V. ZASADY KONKURSU
5.1 Aby wziąć udział w konkursie, należy być zarejestrowanym użytkownikiem
www.facebook.com, wejść na stronę konkursu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/PURMO/ i zaakceptować warunki konkursu, tj.
udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych (adres e-mail, imię,
nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania).
5.2 Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy.
5.3 Zadanie konkursowe polega na:
•
•
•

dodaniu do aplikacji konkursowej zdjęcia przedstawiającego pasję uczestnika
tj. hobby, miejsce itp.
dodaniu do zdjęcia krótkiego opisu informującego o tym, jaka pasja została
na nim uwieczniona
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w aplikacji konkursowej

5.4 Do konkursu można zgłosić wyłącznie własne, samodzielnie stworzone zdjęcie
i jego opis.
5.5. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłane zdjęcie i opis są
jego autorstwa i przysługują mu do nich wszelkie prawa autorskie – zarówno
osobiste jak i majątkowe.
5.6 Osoby uczestniczące w Konkursie wyrażają zgodę, aby w jakichkolwiek
kwestiach spornych dotyczących dodawania zdjęć i opisów, wyłaniania
zwycięzcy, zasad konkursu ostateczną decyzję podjął Organizator.
VI. OCENA I NAGRODY
6.1 Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury powołane przez Organizatora wybierze 1
autora zdjęć, który otrzyma jedną Nagrodę Główną oraz 25 autorów zdjęć, którzy
otrzymają 25 Nagród Pocieszenia. Jury ocenia zgłoszenia według własnego
uznania, a jego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.
6.2 Wybór będzie dokonany na podstawie następujących kryteriów:
pomysłowość, atrakcyjność wizualna, walory estetyczne zdjęcia, oryginalny opis
zdjęcia.
6.3 Zwycięzcy konkursu otrzymają: a. Nagroda Główna za najciekawsze zdjęcie i
najbardziej oryginalny komentarz to podwójne zaproszenie do kina Cinema City
2D (2 bilety) w dowolnie wybranym mieście z sieci Cinema City, kolację dla
dwojga w kwocie max. 300 pln brutto w mieście zamieszkania, 2 power banki z
logo Purmo; b. Nagrody Pocieszenia za ciekawe zdjęcia i oryginalny opis pasji –
25 kubków termicznych z logo Purmo.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących
się
słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
6.5 Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
6.7 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na profilu
https://www.facebook.com/PURMO/ w dn. 30.06.2017 roku.
6.8 Wartość łączna Nagrody Głównej wynosi 518 pln brutto, wartość łączna
nagród pocieszenia wynosi 892 pln brutto. Łącznie wartość wszystkich nagród
wynosi 1410 pln brutto.
6.9 Dodatkowo do nagrody głównej zostanie dołączona nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od
osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11%
wartości nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, aby kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona
została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie.
6.10 Laureaci Konkursu zobligowani są do wskazania Organizatorowi danych
teleadresowych potrzebnych do dostarczenia nagrody oraz przy odbiorze
nagrody do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu.
6.11 Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
6.12 W przypadku, gdy Laureat nie wskaże w ciągu 10 dni roboczych od
ogłoszenia wyników Konkursu danych teleadresowych, nagroda zostanie
przekazana kolejnej osobie wskazanej przez Organizatora (maksymalnie do
dwóch razy).
6.13 W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody doręczonej mu
przesyłką kurierską niezależnie od przyczyn Organizator wybierze kolejnego
Uczestnika otrzymującego daną nagrodę (maksymalnie do dwóch razy).
6.14 Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów
niepożądane będą automatycznie dyskwalifikowane przez Organizatora, bez
przesyłania informacji do Uczestnika.
6.15 Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
6.16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad
Nagrody.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na
stronie internetowej – blog www.purmosfera.pl oraz w aplikacji konkursowej.

7.2 Rejestracja w Konkursie oznacza jednocześnie deklarację, że uczestnik
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
7.4 Uczestnik konkursu przez rejestrację w konkursie oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora dla celów związanych z Konkursem oraz dla celów
marketingowych.
b) zdjęcia oraz komentarze zgłoszone do Konkursu nie naruszają przepisów
prawa, praw autorskich ani chronionych prawem dóbr osób trzecich, do których
przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik
konkursu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób
trzecich.
7.5 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
7.6 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921
KC.
7.7 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz
dla celów marketingowych związanych z ofertami www.purmo.com/pl/.
Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami
komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy
elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu
powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych
w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz.
883). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
7.8 Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za materiały
publikowane oraz należące do nich prawa autorskie. Organizator zapewnia
dopełnić wszelkiej staranności, by przestrzegać powszechnie przyjętych norm
społecznych.
7.9 Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Inspiruje nas pasja od 25 lat”
………….2017 r.

............................ dnia …

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria
nr..............................................................
wydanym w dniu …………………………………………… przez:
PESEL: …………………………………………
dnia ................................. potwierdzam, iż otrzymałem:
1. Nagrodę o wartości…………… zł brutto oraz
2. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości …………… PLN.
Upoważniam Organizatora Konkursu – firma Soudal Sp. z o. o., do potrącenia z
nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od nagród
wygranych w konkursie „Napisz komentarz i wygraj rower!” i odprowadzenia jej
na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

________________________________ ________________________________
Podpis Laureata Podpis przedstawiciela Organizatora

Na mocy art. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrodzony jest
zobowiązany do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego
Organizatorowi. Organizator na tej podstawie odprowadza podatek do Urzędu
Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim
rocznym zeznaniu podatkowym.

