
 

 

 

 

REGULAMIN Konkursu „Wybieram URSA” w ramach programu dla 

wykonawców „URSA-GO” 

1. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs „Wybieram URSA” 

Organizatorem Konkursu jest: URSA Polska Spółką 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 

Akcja organizowana jest na terenie całej Polski. 

 

4. Uczestnicy Konkursu 

W konkursie mogą brać udział jedynie zarejestrowani uczestnicy programu URSA- GO, którzy 

wysłali zgłoszenie konkursowe do konkursu „Wybieram URSA”. 

5. Osoba odpowiedzialna 

Osoba wyznaczona przez Uczestnika do złożenia zgłoszenia konkursowego w jego imieniu oraz 

podejmowania wszelkich czynności związanych z konkursem w imieniu Uczestnika oraz 

uprawniona do odbioru korespondencji związanej z konkursem kierowanej przez Organizatora 

do Uczestnika. 

 

6. Poprzez zgłoszenie rozumie się:  wiadomość elektroniczną zawierającą opis inwestycji 

wykonanej przez Uczestnika z zastosowaniem materiałów URSA wraz z dokumentacją w 

formie zdjęć, materiału video, lub innych form elektronicznych  

 

7. Czas trwania Konkursu 

W Konkursie biorą udział zgłoszenia przesłane do organizatora w okresie 1.06-31.10.2020. 

Zgłoszenia nadesłane poza ww. okresem nie wezmą udziału w Konkursie.  

 

8. Nagrody  

Organizator przewidział 5 nagród w Konkursie 

Za zajęcie 1 miejsca – 500 punktów w Akcji „URSA-GO” 

Za zajęcie 2 miejsca – 300 punktów w Akcji „URSA-GO” 

Za zajęcie 3 miejsca – 200 punktów w Akcji „URSA-GO” 

Za wyróżnienie w konkursie (2 nagrody) – 100 punktów w Akcji „URSA-GO” 

 

9. Zasady Konkursu 

9.1 Uczestnik przesyła do Organizatora  w formie zgłoszenia opis inwestycji wykonanej przez 

Uczestnika, w której użyte zostały produkty URSA wymienione w pkt 4 Regulaminu Akcji 

promocyjnej URSA-GO.  

W zgłoszeniu należy podać podstawowe informacje o obiekcie, użytym materiale URSA wraz z 

podaniem jego ilości.  

Jako uzupełnienie do zgłoszenia może być dołączona dokumentacja fotograficzna, video, opis 

dotyczący ciekawych rozwiązań związanych z zagadnieniami termoizolacyjnymi i 

akustycznymi zastosowanymi w obiekcie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9.2 Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać na adres e-mail: ursa.go@ursa.com  

W temacie wiadomości należy wpisać „Wybieram URSA” + „nazwa firmy” + osoba 

odpowiedzialna. Wielkość załączników nie może przekroczyć 15 Mb. 

9.3 Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu.  

9.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową do dnia 12.11.2020 roku.  

 

 10. Zasady dotyczące zgłoszeń 

10.1. Jeden Uczestnik może przesłać do konkursu jedno zgłoszenie.  

10.2. Zgłoszenie powinno dotyczyć inwestycji wykonanej w roku 2020, najpóźniej do dnia 

przesłania zgłoszenia.  

10.3. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace konkursowe spełniające poniższe 

warunki:  

- Załączone do zgłoszenia materiały (fotografie, filmy, prezentacje, inne pliki) powinny być 

wykonane techniką cyfrową - nie mogą zawierać żadnych podpisów oraz znaków wodnych.  

- Przesłany materiał cyfrowy nie może naruszać jakichkolwiek praw, w tym w szczególności 

praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik musi być upoważniony do 

jego przesłania i wzięcia udziału w Konkursie jak również upoważnionym do dokonywania 

rozporządzeń, o których mowa w ust. 11.4 – 11.6. 

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu  

11.1 Organizator powoła Jury składające się z 3 osób, które do dnia 10.11.2020 w drodze 

głosowania wybierze zwycięzców i przyzna nagrody opisane w pkt 8 regulaminu 

11.2.Uczestnicy (poprzez osoby odpowiedzialne) którzy nadesłali nagrodzone zgłoszenia  

zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową o wynikach konkursu do 12.11.2020.  

11.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyboru wszystkich 

Laureatów.  

11.4.  Nagrodzone zgłoszenia w formie zredagowanych informacji informacyjnych zostaną 

opublikowane na stronie www.ursa.pl, www.ursa-go.pl, na fanpage URSA na Facebooku. 

Mogą również zostać wykorzystane w innych kanałach komunikacji marketingowej i 

promocyjnej.  

11.5. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik, który przesłał nagrodzone zgłoszenie - 

wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora jego modyfikacji bez konieczności 

uzyskiwania dodatkowego oświadczenia Uczestnika nagrodzonego zgłoszenia. 

11.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonego zgłoszenia w 

postaci materiałów elektronicznych: zdjęcia, video, opis inwestycji w celach marketingowych, 

promocyjnych i reklamowych, w tym udostępnianie do przeglądów, wystaw, kalendarzy i 

katalogów, a także inne publiczne wystawienie, publiczne udostępnienie utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

 

12. Kryteria oceny zgłoszeń 

Jury przy wyborze zwycięzców poprzez głosowanie będzie brało pod uwagę następujące 

elementy: 

- parametry termiczne i akustyczne oraz wbudowane ilości zastosowanych produktów URSA 

- dodatkowy materiał cyfrowy w postaci zdjęć lub video  

- dodatkowy materiał w postaci opisu rozwiązań zastosowanych na inwestycji z zakresu 

termoizolacji i akustyki produktami URSA 

- subiektywne opinie członków Jury 
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13. Reklamacje 

13.1 Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie oraz zawierać uwagi wraz 

z ich uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia domniemanej 

nieprawidłowości jednak nie później niż 14 dni od zakończenia Konkursu. 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. 

13.2 O rozpatrzeniu reklamacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 

dni.  

13.3 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji roszczenia mogą być dochodzone  

przed sądem powszechnym. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z 

Akcji jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

14. Klauzule informacyjne 

14.1 Administratorem danych osobowych uczestników akcji promocyjnej jest Organizator, 

tj. URSA Polska Sp. z.o.o. (ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza), z którym 

można skontaktować się pod adresem ursa.go@ursa.com  

14.2 Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy pod adresem 

privacy@ursa.com  

14.3 Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie jest konieczne w celu 

przystąpienia do konkursu. Ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia. W zakresie 

innych danych, niewymaganych w celu przystąpienia do konkursu, podanie ich jest 

dobrowolne.  

14.4  Dane osobowe będą przetwarzane: 

a. w  celu przystąpienia uczestnika do konkursu na podstawie jego dobrowolnej, 

jednoznacznej zgody, którą osoba może wycofać w dowolnym momencie, do 

momentu rozstrzygnięcia konkursu, bez wpływu na zgodność przetwarzania z 

prawem przed jej wycofaniem, 

b. w celu organizacji konkursu, a w szczególności w związku z czynnościami 

związanymi z jego obsługą, wyłonieniem zwycięzców w ramach realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora przez okres trwania konkursu, 

c. W  celu związanym z rozliczeniem konkursu w ramach obowiązku prawnego 

ciążącego na Organizatorze w związku z obowiązującymi przepisami rachunkowo-

podatkowymi przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

d. W celu związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami z 

tytułu realizacji konkursu, w zależności od rodzaju roszczenia, do momentu 

przedawnienia roszczeń, a w przypadku toczących się postępowań do momentu 

upłynięcia nowych terminów przedawnienia roszczeń, 

14.5  Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione podmiotom upoważnionym do tego celu 

na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom podatkowym, a także operatorom 

pocztowym, kurierom oraz podmiotom, z którymi współpracuje Organizator na podstawie 

obowiązujących umów, w szczególności kancelariom prawnym, firmom doradczym, w tym 

z zakresu bezpieczeństwa informacji, a także firmom świadczącym usługi informatyczne i 

utrzymania systemów informatycznych administratora oraz agencji informacyjnej 

pośredniczącej w wysyłaniu wiadomości mailowych.  
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14.6  Uczestnikom na każdym etapie przetwarzania przysługują następujące prawa: 

dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, 

usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

14.7  Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, nie jest 

dokonywanie profilowanie oraz nie są przekazywane do państw trzecich, poza obszar Unii 

Europejskiej.  

13.8  Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

/ul. Stawki 2  00-193 Warszawa/ na niewłaściwe przetwarzanie jej danych przez 

administratora.  

13.9  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych 

należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo 

pod adresem poczty elektronicznej ursa.go@ursa.com 

 

 

15. Postanowienia końcowe 

15.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie 

„Wybieram URSA” 

15.2  Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikiem w formie ustnej lub pisemnej 

lub elektronicznej lub telefonicznej – wedle własnego uznania bezpośrednio z Uczestnikiem lub 

osobę upoważnioną.  

15.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu 

się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień. 

15.4. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Regulaminu Organizator ma prawo 

anulować zgłoszenie Uczestnika oraz wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do  zgłoszenia reklamacji od powyższej decyzji, w trybie opisanym w pkt. 

12. 

15.5. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie 

powiadomiony poprzez wiadomość email. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę 

Regulaminu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. 

15.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.ursa.pl  

Bezpośredni link do regulaminu:  

https://www.ursa.pl/images/download/dokumenty/regulamin konkursu – Wybieram 

URSA.pdf 
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