REGULAMIN KONKURSU
„Odjedź z Niskim Napięciem”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Odjedź z Niskim Napięciem” (dalej: Konkurs) jest Hurtownie
Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100, KRS 000058039, NIP: 87922-55-262 (zwana dalej: Organizatorem).
1.2. Konkurs trwa w okresie od 8 maja 2017 r. do 7 sierpnia 2017 r. w Hurtowniach Elektrycznych
Organizatora (zwanych dalej: Hurtowniami) zgodnie z godzinami pracy hurtowni, na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
1.3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540)
1.5. Konkurs polega na premiowaniu zakupów produktów promocyjnych tj. Aparatury NN firmy ANIRO i LS.
1.6. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w konkursie, jest całkowicie dobrowolne i
nieodpłatne.
1.7. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie klienci Hurtownie Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. W Konkursie
nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Dostawców oraz członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, krewni
i powinowaci w lini prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a
także rodzeństwo, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu.
2. PRZEDMIOT I CZAS KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
- Dokonać zakupu produktów promocyjnych w okresie trwania Konkursu, tj. w od 3 kwietnia 2017 r. do 30
czerwca 2017 r. o minimalnej wartości 900 zł (dalej: Próg zakupowy)
- Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego wybiera Pan/Pani aparaturę NN marki LS?” (dalej: Praca) na
zgłoszeniu konkursowym pobranym ze strony internetowej www.kopel.pl lub wydanym przez pracownika
Organizatora i odesłać go na adres Organizatora najpóźniej do 11 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem poczty
(liczy się data stempla pocztowego) lub przesyłając skan zgłoszenia na adres e-mail: marketing@kopel.com.pl.
2.2. Przy ocenianiu pracy, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, nawiązanie do słownictwa
z branży, adekwatność i oryginalność.
2.3. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie konkursowe zawiera:
- Imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę Uczestnika Konkursu,
- Dane kontaktowe Uczestnika: adres e-mail, numer telefonu,
- Pisemną akceptację Regulaminu Konkursu,
- Podpis Uczestnika lub osoby go reprezentującej.
2.4. Zgłoszenie konkursowe powinno być nienaruszone, czytelne i kompletne.
2.5. W Konkursie nie będą brały udział zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
2.6. Łączna kwota netto za zakup produktów promocyjnych objętych Konkursem, dokonanych przez danego
Uczestnika Konkursu, w okresie trwania konkursu, jest podstawą do udziału w Konkursie.
2.7. Uczestnik może przekazać Organizatorowi tyle zgłoszeń konkursowych, ile razy odpowiedni próg lub progi
zakupowe mieszczą się w wartości zakupów produktów promocyjnych dokonanych przez Uczestnika.
2.8. Łączenie zakupów dokonanych przez różnych Uczestników Konkursu jest zabronione. Faktury korekty oraz
zwroty towarów zakupionych w trakcie sprzedaży produktów promocyjnych pomniejszą łączną wartość
zakupionych produktów promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru lub korekty faktury przez Uczestnika w
terminie po zakończeniu okresu trwania Konkursu, organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika
zwrotu nagrody, wydanej mu w oparciu o te zwrócone towary, lub na podstawie skorygowanych faktur.
2.9. Uczestnik może wygrać w czasie trwania Konkursu maksymalnie jedna nagrodę.
2.10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może
kontaktować się z nim przy wykorzystaniu danych udostępnionych przez Uczestnika.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Wybór zwycięskich Prac, dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora i składająca się z 3
członków (dalej: Komisja Konkursowa).
3.2. Spośród Prac nadesłanych, Komisja Konkursowa, kierując się kryterium oryginalności, wybierze zwycięzcę
konkursu, który uzyska prawo do Nagrody Głównej (dalej: Zwycięzcy)
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3.3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy na stronie www.kopel.pl
w terminie do 22 sierpnia 2017 r. O wygranej Zwycięzca poinformowany zostanie telefonicznie oraz poprzez
wiadomość przesłaną na adres e-mail, na dane podane przez Zwycięzcę w zgłoszeniu konkursowym.
4. NAGRODY
4.1. Nagrodą w Konkursie jest: Rower Trek Marlin5 o wartości 2099 zł brutto (słownie: dwa tysiące
dziewięćdziesiąty dziewięć złotych 00/100)
4.2. Zwycięzca Konkursu otrzyma Dodatkową Nagrodę Pieniężna o wartości 235,00 zł brutto (słownie:
dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100), przy czym nagroda zostanie przeznaczona na pokrycie należnego
podatku dochodowego, na co Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę.
4.2. Zwycięzca obowiązany jest odebrać nagrodę osobiście oraz na własny koszt do 31.08.2017 r. Szczegółowe
dane dotyczące miejsca odbioru nagrody zostaną przesłane Zwycięzcy telefonicznie oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail, na dane podane przez Zwycięzcę w zgłoszeniu konkursowym. W
przypadku nieodebrania nagrody, następuje utrata prawa do nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.
4.3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, w tym jej wymiany na
ekwiwalent pieniężny czy rzeczowy.
4.4. Odbiór nagrody przez Zwycięzcę zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru nagrody.
4.5. Nagroda może się różnić zewnętrznymi elementami wyglądu (w zależności od dostępności) w zakresie
koloru.
4.6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy.
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PRAWNE KONKURSU
5.1. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na
korzystanie z nadesłanej Pracy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w tym w szczególności:
- utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w
szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
- zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
- publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
- wielokrotne publiczne wystawienie,
- eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych,
przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
- wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w
sposób bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
5.2. Z tytułu udzielenia licencji do Pracy Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
5.3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Pracy.
5.4. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Prace wyłącznie własnego autorstwa.
5.5. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Pracach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre
obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie
osób trzecich), prawa zwierząt w tym treści wulgarnych, propagujących przemoc.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Prac pod kątem zawartości treści
zakazanych, o których mowa powyżej w pkt. 5.5, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia z
Konkursu Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.
6. DANE OSOBOWE
6.1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
Danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych
osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100, KRS 000058039, NIP: 879-22-55-262.
6.3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
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7. REKLAMACJE
7.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia
Wyników Konkursu, w formie elektronicznej na adres marketing@kopel.com.pl lub pisemnej, na adres
Organizatora.
7.2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny), przedmiot reklamacji, zwięzłe wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu
jej załatwienia.
7.3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a
zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
Reklamacje rozpatruje Organizator.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem, z powodu
podania nieprawdziwych lub błędnych danych – w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.
8.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony
Uczestnikom na stronie www.kopel.pl
8.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres
marketing@kopel.com.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail podanego w formularzu. Rezygnacja w
przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
8.4 Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: marketing@kopel.com.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na uprawnienia Uczestników.
8.6. Gwarancja udzielana na nagrodę w Konkursie jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator nie
odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia
wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu.
Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w
przepisach bezwzględnie obowiązujących.
8.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.8. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
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