REGULAMIN KONKURSU „Złoto za okna”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu „Złoto za okna” jest Bysewo Kolor sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. Trakt Św. Wojciecha 373 , NIP: 583-000-03-39, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora
5. Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (dalej: „Okres Trwania
Konkursu”).
§2 [UCZESTNICY KONKURSU]
1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość
prawną
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W
przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba
niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz
pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu u Organizatora w Okresie Trwania
Konkursu
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to
rozumieć wpływ Zgłoszenia na adres e-mail Organizatora.
§3 [NAGRODY]
1. W Konkursie przyznane zostaną

nagrody zgodnie z załączonym katalogiem (dalej:

„Nagrody”):
2. Uczestnicy Konkursu po wybraniu Nagrody nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę
innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Organizator nie pokrywa podatku od nagród .
5. Organizator nie zapewnia dostawy wygranych nagród.
6. Od momentu rozpoczęcia konkursu/promocji do momentu odebrania nagrody Organizator
pozostaje dla Uczestnika jedynym dostawcą okien PCV.
7. Punkty które pozostaną nie zrealizowane nie mogą być wypłacone w ekwiwalencie
pieniężnym lub w jakikolwiek inny sposób (przepadają)
§4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. W okresie trwania konkursu, za zakup towarów, Organizator przyzna Uczestnikom punkty w
wysokości 1 punkt za każde zapłacone w terminie wskazanym na fakturze 5 000 pln obrotu z
wyłączeniem kosztów transportu i kosztów opakowań.
2. Uzyskane punkty wymienione w §4 pkt 1 Uczestnik może wymienić na Nagrodę z katalogu o
którym mowa w §3 pkt 1.
3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda, zostaną powiadomieni o wygranej do dnia
5 lutego 2017 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany
w Formularzu.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 19 lutego 2017 r. na adres
k.faltynowicz@bysewo.eu, wiadomości email zawierającej:

1. dane osobowe uczestnika w postaci: imienia, nazwiska,
2. informacji o wybranej nagrodzie
5. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20 lutego 2017 r. wiadomości email, o której
mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
6. Nagrody zostaną wydane Laureatom do dnia 1 marca 2017 w siedzibie Organizatora. W
przypadku, gdy Nagroda nie zostanie odebrana w terminie do 1 maja 2017, Uczestnik traci
prawo do Nagrody.
§5 [REKLAMACJE]
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora:
Bysewo Kolor sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 373
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.
§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bysewo Kolor sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św.Wojciecha 373
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania
Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

