REGULAMIN KONKURSU
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs dla wszystkich Instalatorów – II edycja”.
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest WIPER Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 27, 43-190
Mikołów.
Czas trwania konkursu jest od 01.04 do 30.06.2019r.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie glazurnik oraz wykonawca instalacji sanitarnych,
który:
a) posiada pełną osobowość prawną;
b) nie jest pracownikiem punktu handlowego współpracującego z Organizatorem Konkursu;
c) nie jest pracownikiem, ani członkiem rodziny pracownika Organizatora Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu musi nadesłać na konkurs@wiper.pl 2-5 zdjęć wykonanej przez siebie łazienki,
bądź instalacji sanitarnej z widocznym odpływem prysznicowym marki Wiper (niezależnie od etapu
budowy, remontu).
3. Dodatkowo w treści maila muszą znaleźć się informacje takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko,
dokładny adres, numer telefonu.
4. Jeden uczestnik może przysłać kilka swoich realizacji (w osobnych zgłoszeniach), maksymalnie 5.
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Nadesłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez Organizatora Konkursu w materiałach
reklamowych, szkoleniowych oraz do innych celów marketingowych.
W myśl niniejszego regulaminu, każdy z uczestników może podlegać weryfikacji prawdziwości
tożsamości i nadesłanych zdjęć oraz wykonywanego zawodu pod rygorem dyskwalifikacji i
narażenia się na konsekwencje prawne, które reguluje Kodeks Cywilno-Prawny.
§3
NAGRODY
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Nagrodami w Konkursie są Laser krzyżowo-punktowy Bosch GCL2-15 + podstawa + statyw ;
torba narzędziowa okuwana Makita P72073, nakolanniki glazurnicze żelowe Rubi Duplex , t-shirty,
torby na zakupy, scyzoryki wielofunkcyjne, organizery samochodowe, miniaturowe śmietniki
samochodowe, miara 5m, breloki mini poziomice.
Zdobywcami nagród głównych w Konkursie będą wyłącznie Uczestnicy wyłonieni przez Komisję
Konkursową drogą losowania.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 12.07.2019r. i powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną
lub telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych.
Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres konkurs@wiper.pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania
powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Wiper Sp. z o.o., na
adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych
przez Laureata lub dostarczona osobiście przez przedstawiciela firmy Wiper Sp. z o.o.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z art. 13 ust. 1 i

ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej RODO), w załączniku klauzula informacyjna. Dane będą
przetwarzane wyłącznie przez Wiper Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z
wydaniem nagrody, a także innych promocji i konkursów organizowanych przez Wiper Sp. z o.o.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i
zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa
Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

