
REGULAMIN KONKURSU 
„FIBARO NA HOT ZLOT” 

 
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „FIBARO NA HOT ZLOT” dalej zwany „Konkursem”. 
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, dalej 

„Regulamin”. 
3. Organizatorem Konkursu jest  FIBAR GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 370151, NIP 7811858097, 
kapitał zakładowy 1.000.000,- PLN, dalej „Organizator”.  

4. Konkurs będzie prowadzony w dniach od 4 lipca 2014 roku do dnia 6 lipca 2014 roku dalej „Okres 
Trwania Konkursu” lub w skrócie „OTK”. 

5. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które zamieszkują na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby nieletnie 
posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Uczestnikami konkursu 
mogą być osoby opisane powyżej, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych 
członków ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, dalej  „Uczestnicy” 
lub „Uczestnicy konkursu”. 

6. Warunkami uczestnictwa w konkursie jest: 
a) zapoznanie się w OTK z ofertą handlową produktów Organizatora; 
b) wzięcie udziału w konkursie na konsoli do gier wideo udostępnionej przez Organizatora i 

zdobycie największej ilości punktów w grze zręcznościowej,  spośród wszystkich Uczestników; 
c) wyrażenie zgody na udostępnienie zdjęcia z udziału w Konkursie i wręczenia nagród w 

Internecie oraz innych materiałach promocyjno-reklamowych związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu na zasadach określonych w treści Regulaminu, 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

e) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na udział w Konkursie na 
zasadach w nim określonych, 

f) wypełnienie innych obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu. 
 
7. Uczestnik w liczbie 1 (słownie: jeden), który w Okresie Trwania Konkursu spełni warunki 

Regulaminu i zdobędzie największą ilość punktów , o której mowa w pkt 6 c), otrzyma nagrodę 
rzeczową w postaci zestawu urządzeń FIBARO składający się z: Home Center 2, Flood Sensor, 
Smoke Sensor, Motion Sensor, Door/Window Sensor i Wall Plug o wartości rynkowej 3144zł netto 
(„Nagroda rzeczowa”). Oprócz Nagrody rzeczowej każdy z Laureatów otrzyma dodatkowo nagrodę 
pieniężną, stanowiącą równowartość 11,11% wartości otrzymanej Nagrody rzeczowej, dalej 
„Nagroda pieniężna”. Organizator pobierze od Laureata i odprowadzi 10% podatek od nagród. 

8. Wszystkie nagrody łącznie będą określane w regulaminie jako „Nagrody”. Laureatom nie 
przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną lub ekwiwalent rzeczowy czy pieniężny. 

9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W dniu 
odbioru Nagród Organizator zobowiązany jest pobrać od laureata i odprowadzić do właściwego 
Urzędu Skarbowego 10% podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze 
zm.). 

10. Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od 
nagrody. 

11. Do rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania Nagród zostanie powołany przedstawiciel 
Organizatora. 



12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 6 lipca 2014 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi za 
pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.fibaro.com w ciągu 7 dni od 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

13. Informacja o sposobie odbioru Nagrody zostanie przekazana laureatowi przez Organizatora.  
14. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronie 

internetowej: www.fibaro.com .  
15. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia 

zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). 
16. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 

formie pisemnej (listem poleconym) na adres siedziby Organizatora. 
17. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, opis 

i wskazanie przyczyn reklamacji. 
18. Rozpatrywanie reklamacji trwa 21 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku 

postępowania reklamacyjnego. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

19. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

20. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników konkursu wyłącznie w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności do uzyskania nagród i 
rozliczenia podatku od nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każdy Uczestnik 
konkursu na prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usuwania. 

21. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.  

http://www.fibaro.com/
http://www.fibaro.com/

