
REGULAMIN  
„KONKURSU TARGOWEGO KLUBU 

INSTALATORA” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Targowy Klubu Instalatora” 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 podczas Targów Instalacje (Międzynarodowe Targi 

Poznaoskie Sp z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznao), zwanych dalej „targami”, w 

dniach 23-26.04.2018 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. Przyjechad na Targi Instalacje w Poznaniu w dniu 23-26.04.2018 r. 

C. Wypełnid formularz zgłoszeniowy otrzymany od pracownika SBS Sp. z o.o. w Recepcji 

Klubu Instalatora, pawilon 4, stoisko nr. 8 (wzór obowiązującego formularza stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

D. Podad dane osobowe, o których mowa w formularzu. 

E. Wziąd udział w każdej z 3 atrakcji Strefy Aktywności Klubu Instalatora (strzelnica 

multimedialna, energorowery i bramka celnościowa), podczas jednej z 4 rund 

(poniżej harmonogram). 

 10.00 - 11.00  – 1 runda rozgrywek w Strefie aktywności Klubu Instalatora.  



 11.15 – ogłoszenie wyników z rundy 1. 

 11.30 – 12.30 – 2 runda rozgrywek w Strefie aktywności Klubu Instalatora.  

 12.45 - ogłoszenie wyników z rundy 2. 

 13.00 – 14.00 – 3 runda rozgrywek w Strefie aktywności Klubu Instalatora.  

 14.15 - ogłoszenie wyników z rundy 3. 

 14.30 – 15.30 - 4 runda rozgrywek w Strefie aktywności Klubu Instalatora.  

 15.45 - ogłoszenie wyników z rundy 4. 

Z każdej z wymienionych powyżej 4 rund, zostanie wyłonionych 3 uczestników, którzy 

osiągnęli najlepsze rezultaty i uzyskali najwyższą sumę punktów. Ci uczestnicy 

otrzymają nagrody.   

F. Zapoznad się z niniejszym regulaminem konkursu, dostępnym w recepcji Klubu 

Instalatora i zaakceptowad go poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu 

formularza. 

G. Wyrazid zgodę (poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu formularza) 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. 

H. Byd obecnym podczas rozdania nagród, które będzie ogłaszane przez targowy 

radiowęzeł. 

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

w formie ogłoszenia podczas rozdania nagród i tylko taka forma powiadomienia 

stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody. 

J. W przypadku nieodebrania nagrody (nieobecności uczestnika) podczas ogłoszenia 

wyników konkursu, uczestnik traci prawo do nagrody. 

§ 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 konkurencji 

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 osiągnięty przez niego łączny 

rezultat punktowy z wszystkich 3 atrakcji zatwierdzony przez 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. 



§ 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. Dane osobowe mogą byd także przetwarzane w celach marketingowych, pod 

warunkiem wyrażenia odrębnej, opcjonalnej zgody. Zgoda ta może zostad odwołana 

w każdym czasie.  

4. W przypadku wyrażenia odrębnych zgód dane zostaną przekazane partnerom 

Administratora – pozostałym Członkom Klubu Instalatora:  

a) Immergas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dostawcza 3A, numer 

KRS 88187,  

b) Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (30-418), ul. Zakopiaoska 72, numer 

KRS 68409,  

c) Kan Sp. z o. o. z siedzibą w Kleosinie (16-001), ul. Zdrojowa 51, numer KRS 

187613,  

d) Wilo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506), ul. Jedności 5, numer KRS 

126878.  

5. Dane będą przetwarzane przez powyższych partnerów wyłącznie w celu przesyłania 

informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem 

numeru telefonu. Zgody te są dobrowolne i mogą zostad odwołane w każdym czasie.  

6. Bez Paostwa zgody dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

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

go danych osobowych oraz ich poprawiania.  

8. 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 TARGOWY 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 poinformowania o zmianie przez ogłoszenie tego 

faktu przez radiowęzeł targowy. 

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. 

3. Odmowa uczestnika wyklucza go z konkursu, o ile wątpliwości organizatora są 

uzasadnione. 

4. Pełna treśd regulaminu dostępna jest podczas trwania Targów Instalacje (23-

26.04.2017 r.) w Recepcji Klubu Instalatora, pawilon 4, nr stoiska 8, Międzynarodowe 

Targi Poznaoskie Sp z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznao. 


