Regulamin Konkursu - Akcji Promocyjnej
„Startuj po nagrody z ICS Polska!”
§ 1. Definicje
Przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
a) konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „Startuj po nagrody z ICS Polska!”, o charakterze
konkursu, organizowana przez Organizatora, której zasady określa niniejszy regulamin;
b) Organizator - Hubert Durlik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ICS
Polska Hubert Durlik, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 82;
c) czas trwania konkursu – jest to okres od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r.;
d) Uczestnik – przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który
zajmuje się działalnością instalatorską i nabywa towary z oferty handlowej firmy ICS
Polska Hubert Durlik, o których mowa w punkcie g) w związku z wykonywanymi przez
siebie pracami instalatorskimi. Z udziału w konkursie wyłączone są podmioty, które
nabywają od Organizatora towary w celu ich dalszej odsprzedaży (dystrybutorzy).
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu w Konkursie danego podmiotu podejmuje
Organizator;
e) regulamin – niniejszy regulamin konkursu, zamieszczony na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.ics.pl oraz przesyłany drogą emailową do
Uczestników;
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f) nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają Laureaci
niniejszego konkursu;
g) obrót –wielkość obrotu (liczona w PLN netto) zrealizowana przez danego Uczestnika
dotycząca zakupu, dostępnego w ofercie asortymentu Organizatora sprzętu z zakresu
Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu marki BOSCH, w okresie trwania
konkursu.
§ 2. Postanowienia Ogólne
1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs stanowi
przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie, warunki udziału Uczestników w organizowanym
przez Organizatora konkursie Uczestnik akceptuje przystępując do niego.
3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części
lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem
żądania wydania nagrody włącznie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji
wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie internetu i
ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku konkursu.
§ 3. Dane Osobowe
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest ICS Polska
Hubert Durlik.
6. Każdy z biorących udział w konkursie przez przystąpienie do niego wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na warunkach niniejszego
regulaminu.
7. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wybrania i powiadomienia
Laureatów Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich
poprawienia lub usunięcia.
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
§ 4. Zadanie Konkursowe
1. Zadanie konkursowe określone niniejszym regulaminem polega na dokonaniu zakupów o
jak największej wartości dotyczących sprzętów z zakresu Systemów Sygnalizacji
Włamania i Napadu marki BOSCH znajdujących się w ofecie ICS Polska Hubert Durlik w
okresie trwania konkursu (wielkość obrotu). Uczestnicy rywalizują o zrealizowanie zadania
konkursowego, tj. o jak najwyższą wartość zakupów - w ujęciu wartościowym – wyrażone
wartościowo w PLN netto.
2. Realizacja zadania konkursowego dla każdego Uczestnika liczona jest indywidualnie (w
PLN netto), na podstawie danych sprzedażowych z systemu firmy ICS Polska Hubert
Durlik.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większą liczbę Uczestników takiej samej wartości
zakupów, kryterium decydującym o kolejności w rankingu jest pierwszeństwo dokonania
zakupów.
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§ 5. Uczestnicy
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Każdy Uczestnik zostaje automatycznie zakwalifikowany i zgłoszony do konkursu.
3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo
do odmowy przyjęcia nagrody wygranej w konkursie.
4. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Uczestnicy:
a) posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) prowadzący działalność gospodarczą (w każdej dopuszczonej prawnie formie),
c) współpracujący z ICS Polska Hubert Durlik,
d) spełniający kryteria wskazane w § 1 pkt d).
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od jego zakończenia.
2. Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni
zwycięzców konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu według kryterium jak
najlepszego wykonania zadania konkursowego.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora. Informacja o
wynikach konkursu dostępna będzie dodatkowo w biurze Organizatora.
5. Komisja Konkursowa przed przyznaniem nagród konkursowych zastrzega sobie możliwość
sprawdzenia dowodów zakupu produktów i weryfikacji prawidłowego naliczenia wartości
kupionych produktów.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z
udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (np.
nieprawdziwych dowodów zakupu produktów, fikcyjnych zakupów i dokonywania
zwrotów zakupionych produktów, kilkakrotnego dokumentowania tych samych zakupów
oraz innych działań niezgodnych z ideą konkursu).
§ 7. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
a) za zajęcie I miejsca - Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDSplus- Bosch GBH 36 V-LI Plus Professional, nr kat: 0 611 907 003;
b) za zajęcie II miejsca - Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDSplus Bosch GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional, nr kat: 0 611 903 R0H;
c) za zajęcie III miejsca - Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWS 18-125 V-LI
Professional, nr kat: 0 601 93A 30L.
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2. Oprócz nagród wskazanych w ust. 1, Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe nagrody
pieniężne w wysokości:
a) za zajęcie I miejsca - nagroda pieniężna w wysokości ……..,00 zł (słownie:
……………………………), stanowiąca 10% wartości nagród za zajęcie I miejsca;
b) za zajęcie II miejsca - nagroda pieniężna w wysokości ……..,00 zł (słownie:
……………………………), stanowiąca 10% wartości nagród za zajęcie II miejsca;
c) za zajęcie III miejsca - nagroda pieniężna w wysokości ……..,00 zł (słownie:
……………………………), stanowiąca 10% wartości nagród za zajęcie III miejsca.
3. Nagrody wskazane w ust. 2 zostaną przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od
wygranej, który to podatek zostanie uiszczony przez Organizatora. Poprzez przystąpienie
do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na powyższe.
4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechodzą na
własność Uczestnika z chwilą ich wydania.
6. Wygląd nagród może różnić się od prezentowanych w materiałach promocyjnych.
7. Zwycięzcom w konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
8. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez danego Uczestnika, Nagroda może być
przyznana innemu Uczestnikowi wybranemu biorąc pod uwagę określone Regulaminem
kryteria. Jeśli Organizator nie zdecyduje o przyznaniu Nagrody kolejnemu Uczestnikowi,
Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
9. Podstawą wydania przez Organizatora nagrody jest potwierdzenie i akceptacja przez
Organizatora wartości zakupu produktów z oferty dokonanych przez danego Uczestnika w
okresie trwania konkursu.
10. Uczestnicy, którzy zdobędą nagrody, zostaną o tym powiadomieni w ciągu 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza rezygnację z nagrody.
11. Nagrody rzeczowe wydawane zostaną najpóźniej do dnia 30.04.2018 r.
12. Odbiór nagrody Uczestnik pokwituje swoim podpisem na druku pokwitowania odbioru
nagrody.
13. Uczestnik w momencie odbierania nagrody ma obowiązek sprawdzić czy jest ona
kompletna i czy nie posiada wad. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń ma prawo
odmówić jej przyjęcia. W takim wypadku Uczestnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
przez Organizatora protokołu odmowy przyjęcia nagrody, otrzyma nagrodę wolną od wad.
14. Data przekazania nagrody przez Organizatora jest datą jej wydania.
§ 8. Odpowiedzialność Organizatora
1. W momencie przekazania Uczestnikowi nagrody, Uczestnik staje się wyłącznie
odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które
będą miały miejsce po odebraniu przez Uczestnika nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio
lub pośrednio nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne
poszczególnych nagród, chyba że ponosi winę za ich powstanie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrodę w przypadku jej zgubienia przez
Uczestnika lub jej kradzieży Uczestnikowi.
§ 9. Reklamacje
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1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu i po jego
zakończeniu, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora).
2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać: imię, nazwisko i
dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód
reklamacji, treść żądania reklamacyjnego.
3. Reklamacje rozpatruje Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania
przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie
uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora
programu.
§ 10. Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do
Organizatora.
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i ogłoszenia ich
na stronach www wskazanych w § 1 pkt e) ze skutkiem od dnia ogłoszenia.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia
jego zakończenia lub do dnia rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

ORGANIZATOR
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