
 

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs ITM” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Konkurs ITM” (dalej: Konkurs”) jest Encon-Koester Sp. z o.o. Sp. k. ul. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, NIP: 8943045279, 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 koncepcji robotyzacji oraz idei Industry 4.0. 

5. Konkurs trwa od 25 marca 2019 do 29 marca 2019 – tak jak targi ITM 2019. (dalej: „Okres 

Trwania Konkursu”). 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie moga ̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne działaja ̨ce jako konsumenci, które sa ̨ 

osobami pełnoletnimi lub sa ̨ osobami powyz ̇ej 13 roku z ̇ycia a poniżej 18 roku z ̇ycia, 

posiadaja ̨cymi ograniczona ̨ zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgode ̨ 

przedstawiciela ustawowego na udział w 

2. Uczestnikami Konkursu nie moga ̨ być 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: 

1. Wypełnić formularz konkursowy podczas targów ITM 2019 

2. Wyraźić zgody i podpisać formularz konkursowy. 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć 

przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza do Organizatora lub też jego 

przedstawicieli/pracowników podczas targów ITM 2019 

 §3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda (dalej: „Nagrody”) w postaci zestawu klocków Lego 

Mindstorm EV3 o wartości 1200 złotych brutto (dalej: „Nagroda Główna”) 

2. Laureaci Konkursu 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. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

5. Ewentualny podatek/opłata należny od nagrody będzie odprowadzony przez Laureata. 

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Złożone formularze konkursowe będą oceniane przez zarząd Organizatora. 

2. Na wskutek głosowania i subiektywnej oceny zostanie wyłoniony Laureat. 

3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o 

wygranej do dnia 15 kwietnia 2019 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres 

Laureata wskazany w Formularzu. 

4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 22 kwietnia 2019 (na adres, z którego 

nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej dane osobowe Laureata w 

postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody. 

5. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 22 kwietnia 2019 r. wiadomości email, o której 

mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody. 

6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 1 maja 2019 w formie przesyłki kurierskiej na adres 

podany w nadesłanej wiadomości email. 



7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez 

Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody. 

  §5 [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs ITM” oraz zawierać: imię, 

nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 

komisję konkursową w składzie: dwóch przedstawicieli organizatora (dalej: „Komisja”). 

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 30 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi. 

6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany 

w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Szczegółowe informacje zawarte są na formularzach konkursowych. 

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania 

decyzji w sprawie: 

1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz 

2. usuwania Formularzy Konkursowych, 

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia 

Laureatów Konkursu. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na 

zasadach opisanych w §5 Regulaminu. 

1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji: 

1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu, 

2. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń i programów 

umożliwiających głosowanie automatyczne 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.  


