REGULAMIN KONKURSU
WIHA i Rynku Instalacyjnego
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Grupa Medium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karczewskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537655; NIP: 113-286-03-78, REGON:
1463933437, wydawca miesięcznika „Rynek Instalacyjny” i portalu rynekinstalacyjny.pl, zwana w
dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.wynekintalacyjny.pl oraz proflu
https://www.facebook.com/RynekInstalacyjny/.
3. Fundatorem Nagrody – zestawu zawierającego elektryczny wkrętaka SpeedE z kontrolą
momentu obrotowego – jest frma Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach,
Niemcy.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fzyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała
ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia).
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podwykonawcy, ich
pracownicy lub usługodawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem. 7.
Czas trwania Konkursu obejmuje 21 dni, to jest od 9 kwietnia do 29 kwietnia 2018 r. Rozstrzygnięcie
Konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2018 r. ok. godz. 12.00 w siedzibie Organizatora.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym
Regulaminie.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w § 1 ust. 4, które w okresie od 9 kwietnia
(od godz. 8:00) do 29 kwietnia (do godz. 23:59) dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez
wypełnienie formularza konkursowego, dostępnego na stronie rynekinstalacyjny.pl lub na stoisku
„Rynku Instalacyjnego” na Targach Instalacje w Poznaniu w dn. 23-26 kwietnia 2018 r. (pawilon 5a,
stoisko 21a), i odpowiedzą na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać zestaw zawierający
wkrętak SpeedE od Wiha?”.
2. Jedna osoba jest uprawniona do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie.
3. Liczba osób mogących wziąć udział w Konkursie jest nieograniczona.
4. Finał Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy, czyli autora najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe,
odbędzie się 30 kwietnia 2018 r. ok. godz. 12.00 w siedzibie Organizatora.
5. Wyborem najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe zajmie się Komisja Konkursowa, w skład
której wchodzą członkowie redakcji „Rynku Instalacyjnego”.
6. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej 30 kwietnia 2018 r. do godz. 13.00 - drogą mailową.
Jego imię, inicjał nazwiska, miejscowość, z której pochodzi, oraz odpowiedź na pytanie konkursowe
jego autorstwa zostaną podane do wiadomości publicznej w informacji opublikowanej na stronie
rynekinstalacyjny.pl.
§ 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, czyli autora najciekawszej odpowiedzi
na pytanie konkursowe, Komisji Konkursowej.

2. Komisja będzie oceniać odpowiedzi konkursowe według własnego uznania, uwzględniając
oryginalność i kreatywność.
3. Nagroda dla Zwycięzcy to zestaw zawierający wkrętak SpeedE Wiha o wartości 1380 zł (słownie:
tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych).
4. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy drogą pocztową w ciągu 10 dni roboczych od momentu
przekazania przez Zwycięzcę Organizatorowi pełnych danych adresowych umożliwiających wysłanie
Nagrody.
5. Wskutek niepodania Organizatorowi pełnych danych adresowych do dnia 7.05.2018 r. do godz. 18.00
Zwycięzca Konkursu traci bezwarunkowo prawo do otrzymania Nagrody.
6. W razie niepodania Organizatorowi przez Zwycięzcę danych adresowych w terminie określonym w
par. 3 pkt 6 Komisja Konkursowa w dn. 8.05.2018 r. do godz. 12.00 wybierze następną w kolejności
najlepszą jej zdaniem odpowiedź na pytanie konkursowe i nowego Zwycięzcę Konkursu.
7. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
8. Nagroda do czasu wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Fundatora.
9. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fzycznych od dochodów
(przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych
ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 –
pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od
wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Pobranie podatku i
odprowadzenie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa na Uczestniku – Zwycięzcy Konkursu.
13. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fzycznych, wolne od
podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy o
podatku dochodowym od osób fzycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego
promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.
§ 4 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do
przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody
oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach
marketngowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych
osobowych.
3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści
przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).

§ 5 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą
być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu
pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.
2. Adres Organizatora został wskazany w Regulaminie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej
dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego
reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utratą
prawa do Nagrody.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika
Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego
uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia
tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony
będzie do przyznania jego nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie lub
anulowania nagrody.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody
przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny.
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestach
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a materiały reklamowe
i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody i terminu rozstrzygnięcia konkursu, a
nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
7. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

