
REGULAMIN  
KONKURSU „KLUB INSTALATORA: Lambo 

za foto” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „KLUB INSTALATORA: Lambo za foto” i jest 

zwany dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest SBS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-205), przy ul. 

Aleksandrowskiej 67/93, numer KRS 91967 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony, w dniach 24.05. – 06.06.2018 r. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) może byd każda pełnoletnia 

osoba fizyczna lub prawna, która spełni warunki udziału w konkursie, w tym nie jest 

pracownikiem SBS sp. z o.o. 

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny. 

3. Uczestnictwa w konkursie oraz praw z nim związanych, w  tym prawa do nagrody, nie 

można przenosid na inne osoby czy podmioty. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Aby wziąd udział w konkursie, należy: 

A. Spełnid warunki uczestnictwa zamieszczone w § 2 niniejszego regulaminu. 

B. Wysład zdjęcie z Klubu Instalatora na Targach Instalacje 2018 i odpowiedzied na 

pytanie: „Co najbardziej podobało Ci się w Klubie Instalatora na Targach instalacje 

2018”. 

C. Zgłoszenie należy wysład na adres mailowy: marketing@grupa-sbs.pl  

D. Wyrazid zgodę (w treści maila) na przetwarzanie danych osobowych przez SBS Sp. z o. 

o w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureata, przyznania i wydania 

nagród oraz w celach związanych z postępowaniem reklamacyjnym. 

E. Organizator zastrzega, że powiadomienie uczestników o nagrodzie nastąpi wyłącznie 

w formie maila zwrotnego oraz publikacji na stronie internetowej: grupa-sbs.pl oraz 

mediach społecznościowych i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę 

roszczenia o wydanie nagrody. 
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F. W przypadku nieprzekazania danych do wysłania nagrody do 15.06.2018, uczestnik 

traci prawo do nagrody. 

G. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

H. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęd na 

Konkurs nieodpłatnie przenosi on na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 

2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).  

I. W Konkursie mogą brad udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

J. Fotografie nie mogą naruszad jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, 

którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i 

upoważnieo w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez 

Uczestnika powyższych postanowieo będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. 

Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodnośd z prawem nadesłanej 

Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w 

ramach Konkursu. 

K. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

§ 4 

NAGRODY 

1. Nagrody mają formę vouchera na Jazdę Lamborghini Gallardo (1 okrążenie) o 

wartości 299 zł brutto.  

2. Uczestnik biorący udział w konkursie może przystępowad do niego wielokrotnie, 

jednakże w przypadku uzyskania wygranej nie przysługuje mu powtórne otrzymanie 

nagrody. 

3. Nagrody otrzymają Ci uczestnicy, którzy spełnią zamieszczone w § 3 niniejszego 

regulaminu zasady. 

4. O przyznaniu nagrody danemu uczestnikowi decyduje jury, w którego skład wchodzi 

Grzegorz Zuchmaoski oraz dwaj wyznaczeni przez niego pracownicy SBS Sp. z o.o. 

5. Powyższe osoby stanowią komisję konkursową, która decyduje zarówno o przyznaniu 

nagród, jak i rozpatruje wszelkie reklamacje związane z konkursem oraz wyjaśnia 

wątpliwości związane z konkursem. 



6. 10 najwyżej ocenionych zgłoszeo zostanie nagrodzonych przejażdżką Lamborghini 

Gallardo. 10 kolejnych otrzyma nagrody pocieszenia. 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest SBS Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi (91-205), przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, numer KRS 91967.  

2. Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia 

laureata, przyznania i wydania nagród, a także przeprowadzenia postępowania 

reklamacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych w tym celu może zostad odwołana 

w każdym czasie, jednak w takim wypadku dalszy udział w konkursie nie będzie 

możliwy. .  

3. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści dotyczących 

go danych osobowych oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą byd składane przez uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@grupa-sbs.pl lub w formie 

pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby organizatora (SBS sp. z o.o., 

ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź) przez cały czas trwania konkursu oraz w 

terminie 14 dni od daty zakooczenia konkursu. 

2. Tytuł wiadomości elektronicznej dotyczącej reklamacji powinien brzmied 

następująco: REKLAMACJA – KONKURS GRUPY SBS. Identyczny dopisek powinien 

znajdowad się na kopercie, w której wysyłany będzie list polecony. 

3. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1 decyduje data nadania reklamacji. 

4. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Reklamacje winny wskazywad dane wnoszącego reklamację, w szczególności te 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu 

reklamacji. 

6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia powyższych punktów, będą 

rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji 

listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 



§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowieo niniejszego regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony 

regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki 

określone w regulaminie. W tym celu organizator może żądad od uczestnika złożenia 

określonych oświadczeo, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów. 

 


