
REGULAMIN KONKURSU 

„Unikalne Realizacje” 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Unikalne Realizacje”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizatorem Konkursu jest producent marki Unico, firma Unirol Sp. z o.o.,  z siedzibą przy ul. 
Wrocławskiej 2a, w Uciechowie 58-211, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, posiadający NIP:8820003875 oraz REGON:008041330.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 16 listopada 
2018 r. i trwa do dn. 31 stycznia 2019 r.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć  zarówno  pełnoletnie osoby fizyczne jak i  nasi partnerzy 
handlowi.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez 
członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook  pod adresem

https://www.facebook.com/unicowkladykominkowe/ 

§ 2

 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu określa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa 
w Konkursie, spełniając warunki określone w Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  przesłanie drogą mailową na adres konkurs@unico-
kominki.pl dobrej jakości zdjęcia przedstawiającego wnętrza z aranżacją wkładu Unico.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może dodać  nieograniczoną liczbę zdjęć .

4. Wysyłając  zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych 
zdjęć.

5. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa 
osób trzecich.

6. Zgłoszenia zawierające zdjęcia, których Uczestnik Konkursu nie jest autorem będą 
automatycznie odrzucane.

7. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursu  jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  
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8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich
jak adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.
Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby
niniejszego Konkursu.

9. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości
go akceptuje.

§ 3

ROZWIĄZANIE KONKURSU 

1.Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dn. 15 lutego 2019r.

2.Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu, Organizator wybierze osoby, 
które jego zdaniem przesłały najciekawsze  aranżacje naszego wkładu.

3.Lista wyróżnionych zdjęć zostanie opublikowana na naszym profilu Facebook, pod adresem 
https://www.facebook.com/unicowkladykominkowe/

4.W celu przekazania nagrody laureat zostanie poproszony o przekazanie wszystkich danych 
potrzebnych do wysyłki nagrody lub osobiste zgłoszenie się do siedziby Organizatora.

5.W przypadku nie zgłoszenia się i nie podania przez laureata danych niezbędnych do przekazania 
nagrody w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników, prawo do nagrody wygasa.

6.Wysyłając dane niezbędne do wysyłki nagrody laureat powinien posłużyć się tym samym adresem
e-mail, który podał przy wysłaniu zgłoszenia konkursowego.

§ 4

NAGRODY 

1. Każdy Uczestnik, za udział w konkursie otrzymuje upominek – czapkę z logo firmy.

2. Za wszystkie zdjęcia, wybrane przez Organizatora do Katalogu Unico 2019, Uczestnik otrzyma
dodatkowo ciepły polar i kubek.

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.

4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu
nagrody na osoby trzecie.

5. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora kurierem, na podany przez laureata adres, w
terminie do 22 lutego 2019r.

6. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych
zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
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§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niewłaściwe lub złożone po 
upływie określonego w regulaminie terminu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu lub jego 
przerwania.

4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adres : konkurs@unico-kominki.pl


