REGULAMIN KONKURSU
“Pompy Fox”
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Organizatorem konkursu “Pompy Fox” jest KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrołęce przy ul. Lokalnej 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000297591, NIP: 517-024-19-98 (dalej: Organizator).
2. Regulamin określa zasady organizacji, uczestnictwa i wyłaniania zwycięzców w Konkursie
“Pompy Fox”.
3. Konkurs trwa od 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 23:59.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest ogłaszany w
Internecie, na portalu społecznościowym Facebook, na stronie Sklepu internetowego
Organizatora oraz w Sklepach stacjonarnych Organizatora. Zgłoszenie Prac konkursowych
następuje jedynie drogą e-malową na adres i na zasadach podanych w niniejszym
Regulaminie.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, powiązany czy administrowany
przez portal społecznościowy “Facebook”.
6. Celem organizacji niniejszego Konkursu jest promowanie Organizatora.

§2
[Definicje]
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1)

Konkurs lub Konkurs
“Pompy Fox”

niniejszy konkurs “Pompy Fox” organizowany przez Spółkę KWANT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie;

2)

Organizator lub
Administrator

KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy
ul. Lokalnej 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000297591, NIP: 517-024-19-98;

3)

Regulamin

niniejszy Regulamin Konkursu “Pompy Fox”

4)

Serwis

serwis
internetowy
Organizatora
działający
na
społecznościowym
Facebook,
dostępny
pod
https://www.facebook.com/kwant.hurtownieelektryczne/

5)

Uczestnik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność
gospodarczą w ramach której zakupiła w okresie od 1 listopada 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r. pompę marki “Fox AIR” u Organizatora, która
zgłosiła swoje uczestnictwo na Formularzu zgłoszeniowym i Pracę
konkursową na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w
okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

6)

Praca konkursowa

praca autorska Uczestnika polegająca na wykonaniu i zgłoszeniu do
Konkursu zadania określonego w §4 Regulaminu

7)

Komisja konkursowa

komisja powołana przez Organizatora na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie w celu wyłonienia Zwycięzcy konkursu

8)

Nagroda

nagroda dla Zwycięzcy konkursu określona w §6 ust. 2 niniejszego
Regulaminu

portalu
adresem
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9)

Zwycięzca konkursu

Uczestnik konkursu, któremu Komisja konkursowa przyznała Nagrodę
za najlepszą Pracę konkursową

10)

Pompa Fox

oznacza pompę ciepła marki Fox AIR będącą w ofercie Organizatora i
zakupioną przez Uczestnika u Organizatora

11)

Formularz zgłoszeniowy

formularz zgłoszeniowy Uczestnika składany wraz Pracą konkursową, o
którym mowa w §3 ust. 2 pkt 2 oraz §4 ust. 3 Regulaminu; szczegółowy
zakres danych oraz wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu

12)

Sklep internetowy

sklep
internetowy
https://mezoko.com/

13)

Sklepy stacjonarne

sklepy stacjonarne działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod
szyldem “Kwant Hurtownie Elektryczne”

Organizatora

działający

pod

adresem:

§3
[Zasady udziału w Konkursie]
1. Konkurs kierowany jest do każdej osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
która:
1) posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) jest klientem Organizatora, tj. dokonał lub dokonuje zakupu towarów u Organizatora;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) zakup przez Uczestnika u Organizatora Pompy Fox w okresie od 1 listopada 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.;
2) prawidłowe wykonanie i zgłoszenie Pracy konkursowej wraz z Formularzem
zgłoszeniowym na adres e-mail: marketing@kwant.net.pl, zgodnie z §4 Regulaminu;
3) akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu oraz akceptuje jego treść i zasady uczestnictwa w Konkursie.
4. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowo wykonane Prace Konkursowe zgłoszone przez
Uczestników konkursu, spełniających warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
5. Prace Konkursowe, które nie zostały wykonane zgodnie z Zadaniem konkursowym, o którym
mowa w §4 niniejszego Regulaminu, są dyskwalifikowane z udziału w Konkursie.

§4
[Praca konkursowa i zgłaszanie Prac konkursowych]
1. Zadanie konkursowe polega na:
1) zrobieniu zdjęcia zakupionej u Organizatora i zamontowanej Pompy Fox przez
Uczestnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
2) zgłoszeniu zdjęcia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z ust. 3 poniżej, wraz z
opisem zamieszczonym w Formularzu zgłoszeniowym przedstawiającym cechy
Pompy Fox i powody dla których Uczestnik zdecydował się na zakup Pompy Fox.
2. Opis Zadania konkursowego zamieszczany jest przez Organizatora na Serwisie wraz z
informacjami dotyczącymi uczestnictwa oraz zasad wyłonienia Zwycięzcy konkursu dnia 1
listopada 2022 r. Ponadto Organizator umieszcza informacje o Konkursie wraz z informacją o
Zadaniu konkursowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej na stronie Sklepu internetowego oraz
w Sklepach stacjonarnych.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje Prace konkursowe od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022
r. do godziny 23:59 poprzez wysłanie Pracy konkursowej wraz z Formularzem zgłoszeniowym
drogą mailową na adres: marketing@kwant.net.pl.
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4. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie Prac konkursowych zawierających treści o
charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo,
wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści
pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc,
obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających
wizerunek osób bez ich zezwolenia.
5. Nadesłana na Konkurs Praca konkursowa powinna być samodzielną (autorską) pracą
Uczestnika konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach.

§5
[Komisja konkursowa oraz zasady wyłonienia Zwycięzcy]
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową składającą się z 3 osób będących pracownikami
lub współpracownikami Organizatora.
2. Do zadań Komisji należy:
1) zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu;
2) dokonywanie oceny prawidłowości zgłoszeń Prac konkursowych przez Uczestników,
w tym też terminowości dokonania zgłoszenia Pracy konkursowej;
3) wybór nagrodzonych Prac Konkursowych.
3. Decyzje podejmowane przez Komisję Konkursową są ostateczne i niepodważalne.
4. Spośród zgłoszonych do Konkursu Prac przez Uczestników, Komisja wybiera 1 (słownie:
jedną) najciekawszą w ocenie Komisji Pracę (Nagrodzona Praca) w formie decyzji.
5. Przy wyborze Nagrodzonej Pracy Komisja kieruje się kryteriami kreatywności oraz
oryginalności nadesłanych przez Uczestników Prac. Komisja zachowuje pełną swobodę w
zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Nagrodzonej Pracy.
6. Informacja o Nagrodzonej Pracy oraz jej autorze (nagrodzonym Uczestniku) zostanie
ogłoszona przez Organizatora w Serwisie w ciągu 30 dni roboczych od upływu terminu
przesyłania Prac konkursowych, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§6
[Nagroda]
1. Nagroda przyznawana jest 1 (słownie: jednemu) Uczestnikowi, którego Praca konkursowa
została wybrana przez Komisję zgodnie z §5 ust. 4-5 niniejszego Regulaminu.
2. Nagrodzony Uczestnik otrzyma od Organizatora Nagrodę pieniężną w wysokości
równowartości wartości (ceny netto) zakupionej przez Uczestnika Pompy Fox.
3. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o przyznanej Nagrodzie w wiadomości emailowej. Uczestnik przekazuje Organizatorowi adres e-mail na Formularzu zgłoszeniowym.
Na podany adres e-mail zostanie wysłane przez Organizatora potwierdzenie przyznania
nagrody w niniejszym Konkursie wraz z informacją o przesłaniu przez Zwycięzcę konkursu
numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana Nagroda.
4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania Organizatorowi numeru rachunku
bankowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mailowej o wygranej w Konkursie,
o której mowa w ust. 3 powyżej.
5. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora Zwycięzcy konkursu najpóźniej do dnia 28
lutego 2023 r. na podany przez Zwycięzcę konkursu rachunek bankowy z zastrzeżeniem ust.
6 poniżej.
6. Organizator ma prawo do wstrzymania wydania Zwycięzcy Nagrody do czasu zapłaty
należności za Pompę Fox zakupioną przez Uczestnika u Organizatora, w odniesieniu do której
została przez Uczestnika zgłoszona nagrodzona Praca konkursowa (w szczególności faktura,
która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym), zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.
7. Zwycięzca konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
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8. W przypadku działania niezgodnego z niniejszym Regulaminem przez Zwycięzcę konkursu,
Organizator ma prawo do odstąpienia od wydania Nagrody Zwycięzcy konkursu, o czym go
poinformuje w drogą e-mailową na adres podany przez Zwycięzcę konkursu zgodnie z ust. 3
niniejszego Paragrafu.
9. W przypadku braku podania przez Zwycięzcę konkursu numeru rachunku bankowego, zgodnie
z ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo do odstąpienia od wydania Nagrody Zwycięzcy
konkursu.
10. W przypadku odstąpienia przez Organizatora wydania Zwycięzcy konkursu Nagrody na
podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, Nagroda przepada.
11. Informacja o Zwycięzcy konkursu (firma Zwycięzcy) wraz z nagrodzoną Pracą konkursową
(zdjęcie i opis, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu) zostanie opublikowana
przez Organizatora w Serwisie oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego
Organizatora.

§7
[Ochrona Danych Osobowych]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, który przetwarza
dane w celu wypełnienia swoich zadań związanych z organizacją Konkursu. Kontakt z
Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych wskazanych w
definicji Organizatora wskazanej powyżej.
2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administratorzy powołali Inspektorów Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu Organizatora: Ostrołęka
ul. Lokalna 5.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie
niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania
o wynikach Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz nagrodzenia Zwycięzcy i Laureatów
Konkursu, a także rozliczeń podatkowych wartości nagród w Konkursie oraz ewentualnych
reklamacji Uczestników Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celu
wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6
ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1)).
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu a następnie przez okres 21
dni od daty zakończenia Konkursu w związku z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji
Uczestników. Po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in.
przepisów podatkowych.
6. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnik Konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkujące uczestnictwo w Konkursie.

§8
[Prawa autorskie]
1. Jeżeli Praca Konkursowa przekazana przez Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
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jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania Pracy
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Pracy, bez ograniczeń co do
czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego i techniką cyfrową,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie,
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o
którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do
wykonywania praw zależnych.
4. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich,
w tym w szczególności prawa do wizerunku osób trzecich w związku z Pracą konkursową
ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy konkursowej.

§9
[Reklamacje]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród,
mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia
Zwycięzcy konkursu. Adres Organizatora został wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego
reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i
pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

§10
[Postanowienia końcowe]
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim
Uczestnika, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do
niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz warunków
Konkursu,
o
czym
poinformuje
Uczestników
za
pośrednictwem
Serwisu
https://www.facebook.com/kwant.hurtownieelektryczne/
3. Organizator i Uczestnik odpowiadają za ochronę własnych interesów w zakresie elektronicznej
transmisji danych, przy uwzględnieniu, że nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitego
bezpieczeństwa ani bezbłędnej elektronicznej transmisji danych, które mogą ulec
przechwyceniu, uszkodzeniu, stracie, zniszczeniu lub mogą dotrzeć z opóźnieniem lub być
niekompletne. W szczególności Organizator nie odpowiada za skutki braku dołożenia należytej
staranności przez Uczestnika w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych z
należącego do niego urządzenia końcowego.
4. Organizator zastrzega właściwość prawa materialnego Rzeczypospolitej Polskiej dla ważności,
skuteczności i interpretacji Regulaminu.
5. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego
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Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o
gotowości i dyspozycyjności jego przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających
na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W
przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Formularz zgłoszeniowy - wzór

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko / Firma

Adres

Numer telefonu

Adres e-mail

Numery faktury zakupowej dokumentujący
zakup promowanego asortymentu

Łączna
wartość
netto
promowanego asortymentu
trwania promocji

w

zakupów
okresie

Dlaczego zdecydowałeś się na zakup
pompy ciepła Fox Air?

Dlaczego zdecydowałeś się na zakupy w
hurtowni Kwant Hurtownie Elektryczne?

Data i podpis uczestnika
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