REGULAMIN KONKURSU
„WYGRYWAJ DO KWADRATU”
Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w
całości akceptuje jego warunki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Organizatorem konkursu „WYGRYWAJ DO KWADRATU”, jest spółka pod firmą Galeco Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, ul. Uśmiechu 1, (32-083 Balice), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
posiadająca nr KRS: 0000102185, NIP: 679-25-94-37, kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 PLN.
1.2.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przedmiotem
Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac pod względem kryteriów określonych w dalszej części
Regulaminu, a w szczególności w Rozdziale VI Rozstrzygnięcie Konkursu.
1.3.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora
http://galeco.pl/pl/konkurs/zasady-konkursu.html

i

na

stronie

internetowej:

1.4.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
1.6.
Słownik pojęć:
1)

2)
3)
4)

5)

6)

Dokument Nabycia – należy przez to rozumieć wszelkie dokumenty, które wykazują poniesiony
przez Inwestora koszt nabycia Systemu Rynnowego, w szczególności faktury VAT, rachunki,
paragony, dokumentu kasowe (KP), dokumenty wydania,
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie,
Organizator – Galeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach,
Okres Przystąpienia do Konkursu – okres od dnia przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu
do dnia wykluczenia Uczestnika z Konkursu albo dnia zakończenia Konkursu dla danego
Uczestnika,
Okres Obowiązywania Konkursu – należy przez to rozumieć okres, w którym możliwe jest
przystąpienie do Konkursu poprzez złożenie Oświadczenia Przystąpienia do Konkursu, tj. okres
od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.,
Oświadczenie Przystąpienia do Konkursu – oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do
Konkursu, składane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie
Głównej Konkursu,
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7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
Strona Główna Konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie:
http://galeco.pl/pl/konkurs/zasady-konkursu.html
Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie:
http://galeco.pl/
Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu przez Organizatora,
po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, która nie zostanie wykluczona z Konkursu
przed jego zakończeniem,
Inwestor - odbiorca końcowego produktu albo właściciel Inwestycji, który zakupił
i zamontował na obiekcie system rynnowy Galeco STAL2 lub Galeco BEZOKAPOWY,
Inwestycja – budynek z zamontowanym System Rynnowym, które bierze udział
w Konkursie,
System Rynnowy – system rynnowy Galeco STAL2 lub Galeco BEZOKAPOWY,
Moderator – osoba z ramienia Organizatora odpowiedzialna za organizację Konkursu,
dodawanie zdjęć konkursowych na Stronę Główna Konkursu.

1.7.
Konkurs nie łączy się z akcjami promocyjnymi i innymi konkursami organizowanymi przez
Organizatora.
1.8.
Konkurs jest nielimitowany liczbą Uczestników.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1.
Konkurs rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2017 roku z możliwością zgłaszania udziału do dnia 31
października 2017 roku włącznie.
2.2.
Głosowanie w Konkursie na zgłoszone Inwestycje, zgodnie z pkt. 5.3. Regulaminu, będzie trwało od
dnia 1 kwietnia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku włącznie.

III. UCZESTNICY KONKURSU
3.1.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
3.2.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień, jak również
potwierdzeniem, że spełnia on wszystkie warunki uprawniające go do uczestnictwa
w Konkursie.
3.3.
Konkurs skierowany jest do każdego z Inwestorów, który nabył i zainstalował na danej Inwestycji
System Rynnowy, to jest Galeco STAL2 lub Galeco BEZOKAPOWY w okresie od dnia 1 kwietnia 2017
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do dnia 31 października 2017 włącznie, którego zakup potwierdzi kopią Dokumentu Nabycia, z
którego wynikać będzie, że nabył on System Rynnowy. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
ponadto posiadanie przez Uczestnika prawa do dysponowania obiektem, na którym zainstalowany
został System Rynnowy, przedstawionym na fotografii lub posiadanie pisemnej zgody właściciela
tego obiektu na udział w Konkursie.
3.4.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich dzieci, rodzice, rodzeństwo,
małżonkowie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.5.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowa rejestracja uczestnictwa w Konkursie
i pozytywna weryfikacja nadesłanych zdjęć przez Organizatora, na zasadach opisanych szczegółowo w
rozdziale IV. Regulaminu.
3.6.
W przypadku wykorzystania przez Uczestnika Konkursu zdjęć należących do innych osób,
zobowiązany on jest do ujawnienia autora zdjęć a także przedstawienia dokumentacji wykazującej, że
nabył on autorskie prawa majątkowe lub uzyskał stosowne upoważnienia w zakresie umożliwiającym
uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek
praw osób, tak będących autorami zdjęć lub których wizerunek lub przedmiot zostały ujawnione na
zdjęciach.
3.7.
Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (jeden) raz przez cały okres jego trwania.
3.8.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niniejszego
Konkursu.
3.9.
Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie przenosi na Organizatora majątkowe prawa
autorskie do konkursowych zdjęć Inwestycji, w tym w szczególności prawo do wykorzystania
przedmiotowych zdjęć i ich modyfikacji oraz adaptację we wszelakiego rodzaju dostępnych formach,
m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy
zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nie przeznaczonych do prezentacji w mediach,
plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych. Uczestnik
oświadcza także, że uzyskał stosowne zgody osób na publikację wizerunku lub innych obiektów i
udziela tym samym upoważnienia tych osób Organizatorowi w związku z wyżej wskazanymi
czynnościami.
3.10.
Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Konkursie, jak również za
przesłane zdjęcia Inwestycji.

Strona 3 z 8

IV. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
4.1.
Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
Stronie Internetowej Organizatora oraz przesłanie, następujących wymaganych dokumentów:
1) kopii Dokumentu Nabycia, potwierdzającego zakup Systemu Rynnowego, to jest Galeco STAL2
lub Galeco BEZOKAPOWY, który nastąpił w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia 31
października 2017 roku włącznie, przez Inwestora, bądź też przez podmiot wykonujący
instalację Systemu Rynnowego na Inwestycji Uczestnika Konkursu (poszczególny Dokument
Nabycia może być dołączony wyłącznie do 1 (jednego) zgłoszenia),
2) minimum 3 (trzy) fotografie o wielkości co najmniej 3 MB (trzy megabajty), 300 (trzysta) dpi,
w formacie JPG, przedstawiających zamontowany System Rynnowy na Inwestycji Inwestora,
3) kopię zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej do obiektu na jego wykorzystanie w
Konkursie, w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada prawa do dysponowania obiektem, na
którym zainstalowany został System Rynnowy przedstawiony na fotografii.
4.2.
Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

imię i nazwisko,
ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość,
numer telefonu,
adres e-mail,
lokalizacja inwestycji (tylko miejscowość),
zgodę na zamieszczenie pracy konkursowej na Stronie Głównej Konkursu,
kopię Dokumentu Nabycia za zakup Systemu Rynnowego, to jest Galeco STAL2 lub Galeco
BEZOKAPOWY.

Ponadto, Uczestnik może (opcjonalnie) w formularzu zgłoszeniowym podać nazwę projektu bądź
pracowni projektowej.
4.3.
Złożenie Oświadczenia Przystąpienia do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami
i je akceptuje.
4.4.
Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji fotografii, o których mowa w pkt. 4.1.2) Regulaminu, a
w przypadku stwierdzenia, że fotografie nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, bądź ze
względu na przedstawioną na nich treść nie nadają się do publikacji, Organizator może wykluczyć
Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy fotografia
przedstawia treści sprzeczne z prawem, wulgarne bądź nieestetyczne. Uczestnikom wykluczonym z
Konkursu nie przysługuje nagroda gwarantowana, o której mowa w pkt. 7.2. Regulaminu.
4.5.
Organizatorowi, poza przypadkami określonymi w pkt. 4.4. Regulaminu, przysługuje prawo
wykluczenia Uczestnika z Konkursu w każdym czasie, jednakże nie później niż w dniu zakończenia
Okresu Obowiązywania Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do braku uczciwości działań
Uczestnika.
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V. ZASADY KONKURSU
5.1.
Przystąpienie do Konkursu wymaga dokonania w Okresie Przystąpienia do Konkursu przez osobę
spełniającą
wymogi
niniejszego
Regulaminu
i
zainteresowaną
uczestnictwem
w Konkursie następujących czynności:
1) złożenia Oświadczenia Przystąpienia do Konkursu poprzez wypełnienie stosownego
formularza na Stronie Głównej Konkursu (wypełnienie formularza zgłoszeniowego),
2) potwierdzenia zapoznania się w całości z Regulaminem.
5.2.
Po wykonaniu czynności, o których mowa pkt. 5.1. Regulaminu, przez osobę spełniającą wymogi
niniejszego Regulaminu i zainteresowaną uczestnictwem w Konkursie Organizator dokonuje
weryfikacji zgłoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Organizatora,
Moderator niezwłocznie:
1) przesyła do tej osoby na wskazany w formularzu adres e-mail, informację zwrotną o
zakwalifikowaniu jej do Konkursu (o ile spełnione zostały warunki określone w Regulaminie),
2) zamieszcza
przesłane
zdjęcia
Uczestnika
na
Stronie
Głównej
Konkursu
z oznaczeniem rodzaju zastosowanego orynnowania, jego koloru oraz lokalizacji Inwestycji,
przy czym przez oznaczenie lokalizacji rozumie się miejscowość, na terenie której Inwestycja
się znajduje,
3) umożliwia użytkownikom Internetu głosowanie za pomocą przycisku „Głosuj” na daną
Inwestycję.
5.3.
Każdy użytkownik Internetu będzie mógł oddać głos na daną Inwestycję tylko 1 (jeden) raz z 1
(jednego) numeru IP. Głosowanie będzie odbywało się za pomocą przycisku „Głosuj” zamieszczonego
pod fotografią Inwestycji. Organizator wskazuje, iż wszelkie nielegalne metody głosowania oznaczają
automatyczną dyskwalifikację i wykluczenie tych głosów z Konkursu. Użytkownik decydując się
oddać swój głos na daną Inwestycję powinien przy swoim wyborze wziąć pod uwagę kryteria
określone w pkt 6.3. niniejszego Regulaminu.
5.4.
Uczestnik będzie mógł zachęcać użytkowników Internetu do głosowania na daną Inwestycję poprzez
opcję udostępnianiu linku na portalu facebook.com.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1.
Rozstrzygnięcie Konkursu będzie odbywało się w 2 (dwóch) etapach. W pierwszym etapie Konkursu
zostanie wyłonionych 10 (dziesięciu) Uczestników, których fotografie konkursowe zdobędą
największą ilość głosów, o których mowa w pkt 5.3. Regulaminu. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu
Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 5 grudnia 2017 roku, natomiast ogłoszenie wyników
przedmiotowego rozstrzygnięcia nastąpi najpóźniej w dniu 8 grudnia 2017 roku
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6.2.
II etap Konkursu będzie polegał na wyborze zwycięzcy Konkursu spośród 10 (dziesięciu) wyłonionych
w pierwszym etapie Uczestników przez Jury w składzie:
1) Tomasz Piotrowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarzadu,
2) Jakub Szeliga, Menager ds. Rozwoju Produktów,
3) Magdalena Gardyła, Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Kontroli Jakości.
Zwycięzca Konkursu (I miejsce) wybrany przez Jury otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt. 7.1.1)
Regulaminu.
6.3.
Oceny nadesłanych fotografii konkursowych Jury dokona, biorąc pod uwagę:
1)
2)
3)
4)

jakość i staranność nadesłanych fotografii,
jakość i staranność zamontowania Systemu Rynnowego,
oryginalność sposobu zaprezentowania zamontowanego Systemu Rynnowego,
ogólną estetykę zamontowanego Systemu Rynnowego,

przy czym przy wyborze zwycięzcy Jury dąży do wyłonienia pracy charakteryzującej się największą
jakością, starannością, oryginalnością i najwyższą estetyką.
6.4.
Uczestnicy, których fotografie konkursowe zdobyły największą liczbę głosów, o których mowa w pkt.
5.3. Regulaminu otrzymają kolejno II miejsce i III miejsce w Konkursie, przy czym Uczestnik wybrany
przez Jury nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji. Uczestnicy Ci otrzymają odpowiednio nagrody,
o których mowa w pkt. 7.1.2) i pkt 7.1.3) Regulaminu.
6.4.
Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017 roku, natomiast
ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13 grudnia 2017 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez
umieszczenie ich na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Głównej Konkursu.
6.5.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie
w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres emailowy wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.

VII. NAGRODY
7.1.
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
1) I miejsce – zwrot kosztów orynnowania na podstawie przedstawionego Dokumentu Nabycia
do 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) brutto,
2) II miejsce - nagroda rzeczowa w postaci sprzętu z branży AGD o wartości nieprzekraczającej
1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) brutto. Laureat sam wybiera i wskazuje
Organizatorowi nagrodę z branży AGD, których wybór dostępny jest w sklepie internetowym
www.morele.net
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3) III miejsce - nagroda rzeczowa w postaci sprzętu z branży AGD o wartości nieprzekraczającej
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto. Laureat sam wybiera i wskazuje Organizatorowi
nagrodę z branży AGD, których wybór dostępny jest w sklepie internetowym
www.morele.net
7.2.
Dla każdego Uczestnika Konkursu zostanie przewidziana nagroda gwarantowana w postaci odzieży
sportowej typu: softshell damski lub męski. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z
Uczestnikiem, w sprawie dobrania rozmiaru.
7.3.
Odbiór Nagród nastąpi w drodze wysyłki na podany w formularzu zgłoszeniowym adres zamieszkania.
7.3.
Organizator oświadcza, iż pokryje zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% (dziesięciu
procent) od nagród przewidzianych w punkcie 7.1. Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.
Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni od
daty zakończenia Konkursu.
8.2.
Reklamacja dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Reklamacje
należy kierować na wskazany adres elektroniczny Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona
przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Decyzja dotycząca
rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przesłana drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika,
składającego reklamację.
8.3.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
8.4.
Wobec jednego Uczestnika Organizator ponosi odpowiedzialność do wartości szkody nie wyższej niż
wartość nagrody.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.
Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy do Organizatora z akceptacją Regulaminu, Uczestnicy
akceptują zasady Konkursu oraz niniejszy Regulamin.
9.2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli
nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.
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9.3.
Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.
9.4.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
9.5.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
9.6.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, tylko i wyłącznie
w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu identyfikacji Uczestnika,
wydania Nagrody oraz publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy – nie dłużej niż przez okres
przeprowadzania niniejszego Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
9.7.
Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności do zabezpieczenia ich przed udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
9.8.
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych
do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do Nagrody może prowadzić do wykluczenia z
Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody.
9.9.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu
w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
9.10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy
prawa,
w
szczególności
przepisy
kodeksu
cywilnego
oraz
ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.11.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
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