Regulamin Konkursu
„WAKACYJNE PODRÓŻE PIŁECZKI ECE”

§1 Informacje ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod
nazwą „Wakacyjne podróże piłeczki ECE”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego
Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.
Organizatorem konkursu jest Elektron Centrum Elektrotechniki Marek
Nawrocki z siedzibą w Imielinie (woj. śląskie) ul. Brata Alberta 34 d/a, NIP 222-04877-26, zwany dalej „Organizatorem”.
3.
Konkurs jest ogłoszony i przeprowadzony za pośrednictwem strony
Organizatora http://elektronimielin.pl/ oraz nagłośniony w serwisach
społecznościowych.
4.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się przez uczestnika z
niniejszym regulaminem oraz jego akceptację.
5.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem
https://elektronimielin.pl/konkurs-wakacyjny/
6.
Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w art. 2 ustawy z dnia
19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
7.
Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem
Facebook oraz Instagram w żaden sposób. Facebook oraz Instagram nie pomagają
w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook
oraz Instagram do nagłośnienia oraz promocji konkursu na własną
odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook oraz
Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie
wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook
oraz Instagram. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach
związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem nagrody.
8.
Konkurs trwa od 8.08.2018r. do 21.08.2018 r.

§2 UCZESTNICY
1.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie,
posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby
pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje

się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób,
do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3.
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez
Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Zwycięzców oraz rozliczenia i odbioru nagrody oraz w związku z ewentualnym
postępowaniem reklamacyjnym. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) („RODO”).
4.
Organizator Konkursu będzie gromadził i przechowywał następujące dane:
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon przez okres równy okresowi
przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie oraz przez okres
wynikający z przepisów prawa, w tym związany z obowiązkiem archiwizacji
dokumentacji podatkowej przez Organizatora w związku z rozliczeniem nagród w
konkursie.
5.
Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do treści ich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
6.
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych, które ich
dotyczą narusza przepisy RODO.
7.
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest warunkiem zawarcia
umowy oraz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Organizatorze. W związku z powyższym, Uczestnicy są zobowiązani do ich podania,
a konsekwencją niepodania przez nich danych osobowych może być brak możliwości
udziału w Konkursie.
8.
Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne
możliwości zagubienia lub zniszczenia danych osobowych są chronione przez
Organizatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
9.
Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu
wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną
zniszczone. Organizator będzie przechowywał dane osobowe zwycięzców konkursu
przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w
Konkursie oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym związany z
obowiązkiem archiwizacji dokumentacji podatkowej Organizatora.
10.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

§3 ZASADY KONKURSU

1.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają
osoby powołane przez Organizatora wchodzące w skład Komisji konkursowej. W
skład Komisji Konkursowej (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą 2 osoby wskazane
przez Organizatora.
2.
Wzięcie udziału w Konkursie polega na rozpoznaniu i podaniu nazwy
miejscowości bądź atrakcji turystycznych na zdjęciach wykonanych w 4 różnych
lokalizacjach. Odpowiedzi należy podać w okresie od 08.08.2018 do 21.08.2018.
3.
Odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy biuro@elektronimielin.pl bądź
jako wiadomość poprzez profil FB Organizatora
https://www.facebook.com/elektronimielin/. W przesłanej wiadomości należy podać
imię, nazwisko, numer telefonu oraz Nick pod jakim zwycięzca zostanie ogłoszony.
W tytule wiadomości prosimy wpisać „konkurs wakacyjny”.
4.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
5.
Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, w trakcie wyłonienia zwycięzców
będzie brane pod uwagę, po pierwsze liczba prawidłowo podanych nazw, po drugie
kolejność zgłoszeń w konkursie.
6.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22.08.2018 r. poprzez podanie
Nick’ów zwycięzców na stronie Organizatora https://elektronimielin.pl/konkurswakacyjny/ oraz na profilach społecznościowych organizatora na których
informowano o konkursie.
7.
Organizator dodatkowo powiadomi zwycięzców telefonicznie o wygranej w
Konkursie w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu.
8.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród w
przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się odpowiedzi spełniające wymagane
kryteria.
9.
Odbiór nagród możliwy jest tylko osobiście w punkcie handlowym
Organizatora pod adresem ul. Brata Alberta 34 d/a w Imielinie (woj. śląskie).
10.
Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego
rozstrzygnięcia. Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie
Organizatora.

§ 4 NAGRODY
1.
W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 3 (słownie: trzech) Uczestników.
Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę z zastrzeżeniem §3 ust.
8.
2.
Nagrodami w Konkursie są:
I – Traveller, czyli narzędzie wielofunkcyjne (multitool) w etui z 9 bitami
(śrubokrętami) + torba na zakupy ECE + piłeczka antystress ball ECE
II - Lampka wielofunkcyjna TIROSS zasilana baterią ładowną z sieci, przełacznik
umożliwia regulację intensywności świecenia + torba na zakupy ECE + piłeczka
antystress ball ECE

III – Profesjonalna czołówka Tiross z opcją ZOOM wykonana z aluminium lotniczego
+ torba na zakupy ECE + piłeczka antystress ball ECE
3.
Wartość nagród, o których mowa w § 4 ust. 2 wynosi:
a. Nagroda I - 52,40 zł
b. Nagroda II – 50,40 zł
c. Nagroda III - 48,40 zł
4.
Wraz z przyznaniem każdej z nagród, o których mowa w § 4 ust. 2,
Organizator przyznaje nagrodę pieniężną w wysokości:
a. Dla nagrody nr I – nagroda pieniężna 5,82 zł
b. Dla nagrody nr II – nagroda pieniężna 5,60 zł
c. Dla nagrody nr III – nagroda pieniężna 5,38 zł
5.
Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie
kosztu podatku, do którego pobrania od zwycięzcy i wpłacenia do urzędu
skarbowego, Organizator jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów.
6.
Zwycięzca konkursu zwalnia Organizatora z obowiązku wypłaty zwycięzcy
nagrody pieniężnej.
7.
Nagroda pieniężna przyznawana łącznie z nagrodą niepieniężną nie podlega
wypłacie uczestnikowi w przypadku rezygnacji przez uczestnika z prawa do nagrody,
utraty prawa do nagrody lub nie odebrania nagrody przez uczestnika.
8.
W przypadku rezygnacji przez uczestnika z prawa do nagrody lub utraty prawa
do nagrody, Organizator ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu uczestnikowi, który
udzielił największą liczbę poprawnych odpowiedzi zgodnie z § 3 ust 5.
9.
Nagrody będą przyznawane w kolejności podanej w §4 ust. 2 oraz według
kryteriów podanych §3 ust. 5
10.
Uczestnik traci prawo do nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek
postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania
Regulaminu po doręczeniu nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
11.
Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na
inne cele.
12.
Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
13.
Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda
14.
Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną.

§5 REKLAMACJE
1.
Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu
należy kierować pod adres e-mail biuro@elektronimielin.pl z dopiskiem „konkurs
wakacyjny”.
2.
Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik konkursu.

3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.
4.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu
14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
5.
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji
drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
6.
Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji
przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym
według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w
trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w
nadejściu zgłoszeń.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i
zakończenia konkursu oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym,
Organizator będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników
konkursu na stronie www elektronimielin.pl.
3.
Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących
sytuacjach:
a) okoliczności wynikających z siły wyższej,
b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,
c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie
przepisów prawa
4.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

