Regulamin Konkursu
“Płytoteka URSA” (2017_06)

1. Nazwa Konkursu
Konkurs nosi nazwę: “Płytoteka URSA” (2017_06).
2. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs
2.1. Organizatorem Konkursu “Płytoteka URSA (2017_06)” (zwanego dalej
Konkursem) jest URSA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088304 (zwana
dalej Organizatorem).
3. Zasięg geograficzny Konkursu
Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.
4. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2017 r. i będzie trwać do:



30 czerwca 2017 r. – dla produktów URSA SILENTIO 33, SILENTIO 38, PROFILO
35, PROFILO 37 i PROFILO 39
30 września 2017 r. – dla produktów URSA VENTO 35, VENTO 35 i TEP.

Jako czas trwania Konkursu rozumie się czas, w którym Uczestnicy mogą przesyłać
do Organizatora etykiety produktów objętych Konkursem, które będą podlegać wymianie
na Nagrody.
5. Uczestnicy Konkursu
5.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych pracowników firm wykonawczych
zajmujących się zawodowo montażem izolacji i systemów suchej zabudowy,
którzy dokonają zakupu produktów URSA objętych Konkursem u aktywnych
Dystrybutorów firmy URSA (zwanych dalej Uczestnikami) i w okresie trwania Konkursu
prześlą do Organizatora etykiety z paczek produktów objętych Konkursem.
Uczestnicy Konkursu muszą posiadać miejsce zamieszkania lub stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Konkurs nie dotyczy pracowników firm prowadzących jednocześnie działalność
dystrybucyjną materiałów budowlanych (w tym produktów URSA) i wykonawczą.
5.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich
najbliższej rodziny.
6. Zasady Konkursu
6.1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupu produktów z wełny
mineralnej URSA GLASSWOOL w postaci płyt, będących w aktualnej ofercie cennikowej
Organizatora: URSA SILENTIO 33, SILENTIO 38, PROFILO 35, PROFILO 37, PROFILO 39,
VENTO 35, VENTO 35 i TEP oraz przesłanie do Organizatora Etykiet produktowych
wyciętych z opakowań produktów URSA. Wzór Etykiety produktowej jest zamieszczony
w Załączniku nr 1.
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6.2. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do odpowiedzenia
na 2 pytania umieszczone na Kuponie konkursowym stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
6.3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie obejmuje przesłanie do Organizatora:



Etykiet produktowych, o których mowa w punkcie 6.1., w ilości minimum 100 szt.
wypełnionego czytelnie Kuponu konkursowego z danymi osobowymi, prawidłową
odpowiedzią na pytania konkursowe oraz zaznaczonym wyborem preferowanej
Nagrody. Kupon konkursowy stanowi Załącznik 2 niniejszego Regulaminu.

6.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie, o którym mowa w punkcie wyżej, powinno być
wysłane listem na adres:
URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
z dopiskiem „PŁYTOTEKA URSA”.
6.5. Ilość Nagród jest ograniczona. Pierwszych 400 osób, które zgłosiły się do Konkursu
oraz spełnią wszystkie warunki Regulaminu otrzymają Nagrodę. Kolejne osoby,
które spełnią warunki Regulaminu, nie będą uprawnione do otrzymania Nagrody.
7. Nagrody w Konkursie
7.1. Organizator przewiduje w Konkursie następujące Nagrody Główne, w zależności
od ilości przesłanych Etykiet produktowych:





wiertarka Modeco Expert MN-90-032 – za przesłanie 100 Etykiet produktowych
wkrętarka Modeco Expert MN-91-122 – za przesłanie 200 Etykiet produktowych
wiertarka DeWALT DWD024S – za przesłanie 300 Etykiet produktowych
wkrętarka DeWALT DCD734C2 – za przesłanie 400 Etykiet produktowych

Uczestnik jest zobowiązany do podania wybranej preferowanej nagrody lub nagród
na Kuponie konkursowym przesłanym do Organizatora wraz z Etykietami
produktowymi.
Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany Nagrody na inną, o porównywalnych
lub lepszych parametrach użytkowych, w przypadku braku dostępności Nagrody.
7.2. Uczestnik Konkursu ma prawo do wyboru nagród z listy podanej w pkt. 7.1.
w zależności od ilości Etykiet produktowych przesłanych do Organizatora w okresie
trwania Konkursu.
7.3. Organizator przewiduje Nagrody Dodatkowe w postaci prezentu - niespodzianki
dla pierwszych 20 Uczestników, którzy prześlą prawidłowe zgłoszenia udziału
w Konkursie.
7.4. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygraniu Nagrody
na podany na Kuponie konkursowym adres e-mail lub numer telefonu.
7.5. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom przez przedstawicieli Organizatora
we wspólnie ustalonym terminie i miejscu. Uczestnik jest zobowiązany podpisać
Potwierdzenie Odbioru Nagrody.
7.6. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo zamiany nagrody na równowartość
pieniężną ani na jakąkolwiek nagrodę rzeczową, ani też prawo cesji nagrody na osoby
trzecie.
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8. Obowiązek podatkowy wynikający z udziału w Konkursie
8.1. Organizator przyzna Zwycięzcom Konkursu Dodatkową Nagrodę Pieniężną
w wysokości 1/9 Nagrody Głównej.
8.2. Dodatkowa Nagroda Pieniężna zostanie potrącona na poczet 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego od wygranych w konkursach, którego Organizator na podstawie
artykułu 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest
płatnikiem.
9. Reklamacje
9.1. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie oraz zawierać
uwagi
wraz z ich uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia
Konkursu i powiadomienia Uczestników o jego wynikach. Reklamacje zgłoszone
po upływie wymienionego terminu lub niespełniające powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem nazwy Konkursu „Płytoteka URSA”.
9.2. O rozpatrzeniu reklamacji zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie w ciągu
14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia
reklamacji roszczenia mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. Sądem
właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Konkursu jest sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie.
10.2. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
Dąbrowa Górnicza, 1 marca 2017 r.
W imieniu Organizatora,
Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska
Wojciech Skorek, Dyrektor Finansowy
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Załącznik nr 1. Wzór etykiety produktowej
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Załącznik nr 2

Kupon Konkursowy PŁYTOTEKA Z URSA
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………....
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………. E-mail:…………………………………………………......

Ilość przesłanych Etykiet produktowych: ……………… (sztuk)

Hurtownie, w których został dokonany zakup płyt URSA (proszę podać nazwę i adres)
1. ……………………..........................................................................................................
2. ……………………..........................................................................................................
3. ……………………….......................................................................................................

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Jaki produkt URSA rekomenduje do izolacji akustycznej ścianek działowych?
…………………………………………………………………………………...…………….......................
2. Który jubileusz obchodzi URSA Polska w tym roku?
………………………………………………………………………………………………….......................
Ja, niżej podpisany/a, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) oraz przepisami ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.):
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych do realizacji Konkursu „Płytoteka z URSA” przez URSA
Polska sp. z o.o.
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w przyszłych promocjach organizowanych przez URSA
Polska sp. z o.o.
Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.
Oświadczenie jest potwierdzeniem udziału w akcji celem przekazania przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach,
którego Organizator URSA Polska Sp. z o.o. na podstawie artykułu 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest płatnikiem.

……………………………….
podpis, data

Wypełniony kupon wraz z etykietami produktowymi płyt URSA prosimy przesłać na adres:
URSA Polska Sp. z o.o.,
ul. Ruchliwa 15,
02-182 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Płytoteka URSA”
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