REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZE HASŁO”
MARKET BUDOWLANY „MRÓWKA” Grzybowa Góra.

§1
ORGANIZATOR I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest CROW-BET Rafał Kruk, Jagodne 57, 27-220 Mirzec.
2. Konkurs obowiązuje w markecie „MRÓWKA”, ul. Świętokrzyska 154a, 26-115 Grzybowa
Góra.
§2
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
Konkurs na najlepsze hasło reklamowe.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od dnia 01-04-2019 godzina 7:00 do dnia 20-03-2020 godziny 18:00.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych pełnoletnich, nieprowadzących
działalności gospodarczej, które dokonają zakupu węgla oferowanego klientom w markecie
organizatora konkursu w czasie trwania niniejszego konkursu, oraz wyrażą dobrowolną chęć
uczestnictwa w konkursie i podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora konkursu, najbliżsi członkowie ich
rodzin oraz osoby fizyczne świadczące pracę bądź usługi na rzecz Organizatora.
§5
ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie trwania konkursu określonym w § 4 niniejszego
regulaminu dokonać zakupu węgla w markecie w ilości minimum 1 tona Organizatora konkursu,
a następnie wypełnić formularz konkursowy otrzymany przy zakupie węgla poprzez podanie
swoich danych osobowych niezbędnych w zakresie przeprowadzenia konkursu i wpisać jedno
hasło reklamowe, a następnie wrzucić prawidłowo wypełniony formularz do urny konkursowej.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło. Organizator, po zakończeniu etapu zgłoszeń,
wybierze zwycięzcę. Autor wybranego hasła otrzyma nagrodę.
3. Po upływie terminu konkursu Organizator ogłosi Laureata - Zwycięzcę czyli osobę, która
spełniła warunki konkursu. Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie przez Organizatora
konkursu na numer telefonu podany przez Klienta.
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§6
NAGRODA
Nagrodą dla Laureata konkursu jest: nagroda rzeczowa w postaci Skuter Eagle 0.2.
Cena rynkowa nagrody rzeczowej: 4500 zł.
Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych, do pobrania którego zobowiązany jest Organizator konkursu. Kwota podatku
potrącona zostanie przez Organizatora z wartości nagrody. W związku z powyższym, na
zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązkowi podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.
Nagrodę należy odebrać w terminie 7 dni od daty poinformowania o jej przyznaniu.
Zwycięzcy otrzymają nagrodę po okazaniu dowodu tożsamości (na podstawie którego zostanie
potwierdzona tożsamość) i podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody.

6. W przypadku, gdy uprawniony Laureat nie stawi się po odbiór nagrody w terminie określonym
w niniejszym regulaminie, traci on prawo do odebrania nagrody.
7. Nagrodzonemu Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej
na równowartość w gotówce.
8. Uczestnik konkursu wypełniając formularz oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody
wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego hasła oraz opublikowanie
jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, na stronie internetowej Organizatora oraz portalach
społecznościowych, w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
9. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do użytkowania nagrody oklejonej logiem Organizatora
przez minimum dwa lata od daty przekazania. Jednocześnie oświadcza, że nie odsprzeda
nagrody przez wymagany minimalny okres użytkowania tj. dwa lata od daty przekazania.
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§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres
CROW-BET Rafał Kruk, Jagodne 57, 27-220 Mirzec.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi konkursu przez okres trwania
konkursu i w ciągu 14 dni po upływie jego trwania.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazane przyczyn reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora konkursu
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§8
DANE OSOBOWE
1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu
komórkowego będą przetwarzane przez Organizatora CROW-BET Rafał Kruk, Jagodne 57, 27220 Mirzec w celu realizacji konkursu.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również
żądania zaprzestania przetwarzania danych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
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§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.
Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
konkursem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do
porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 01-04-2019.

