§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwa „System FIBARO” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem konkursu jest Patmar Jaskuła Sp. J, ul. Sadowa 30, 60-185 Skórzewo
3. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BUDOWNICTWA - BUDMA
2013 w Poznaniu, wypełnić formularz konkursowy oraz przekazać go reprezentantom salonu FIBARO na
stoisku nr. 55 w hali 4.
4. Zgłaszanie udziału w konkursie zaczyna sie w dniu 29.01.2013 r. a kończy w dniu 1.02.2013 r.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełna zdolność do
czynności prawnych.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgoda swojego opiekuna
prawnego.

§3
NAGRODY
1. Nagroda w konkursie jest zestaw elementów systemu Fibaro, w którego skład wchodzą:
Home Center 2
Moduł ON/OFF 2x1,5kW - 4szt
Moduł ON/OFF 3kW - 4szt
Moduł Dimmer - 4szt
Moduł Roller Shutter - 4szt
2. Zdobywca nagrody jest uczestnik, który zostanie wylosowany przez komisje konkursu
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalna komisje
konkursowa.
4. Losowanie nagrody odbędzie się dnia 14.02.2013 r.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 7
dni roboczych od zakończenia
Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
6. Za zgodą zwycięzcy konkursu jego dane zostaną opublikowane na stronie www.fibaro.com
7. Nagrody zostaną przekazane kurierem lub odbiór osobistym w salonie FIBARO, ul. Łąkowa 7a, Łódź

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

