Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI AQUATHERM WARSAW i WARSAW BUILD 2016
WARSZAWA 16-18 LISTOPADA 2016
§1
1.Organizatorem konkursu jest organizator targów Warsaw Build i Aquatherm Warsaw, firma Lentewenc Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skwer Wyszyńskiego 5/37,
01-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000415363, NIP 5272675051, REGON 146063993, reprezentowaną przez: Akmaral Amirkhanova – Prezez Zarządu, zwana dalej
Organizatorem.
§2
1. Konkurs skierowany jest do osób zwiedzających Targi Aquatherm Warsaw i Warsaw Build 2016, organizowane przez Organizatora i odbywające się w Hali
Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w dniach 16-18 listopada 2016r., zwane dalej Targami.
2.Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która odwiedzi Targi i wypełni Kupon Konkursowy zwany dalej Kuponem oraz dołączy
do niego firmową wizytówkę. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
3.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Targów Aquatherm Warsaw i Warsaw Build 2016, członkowie Komisji,
pracownicy Centrum EXPO XXI oraz małżonkowie i dzieci wyżej wymienionych osób.
4.Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników
przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest firma Lentewenc Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skwer Wyszyńskiego 5/37,
01-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000415363, NIP 5272675051, REGON 146063993. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym
dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
§3
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 16 do 18 listopada 2016 roku odwiedzić Targi Aquatherm Warsaw 2016 lub Warsaw Build 2016,
prawidłowo wypełnić Kupon i wrzucić do jednej z dwóch urn konkursowych znajdujących się przy recepcji Targów i w Biurze Organizatora Targów od 16
listopada od godziny 10:00 do 18 listopada 2016 roku do godziny 15.00.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zaproponowanie hasła promującego Targi Aquatherm Warsaw 2016 lub Warsaw Build 2016. Tylko zgłoszenia z
wypełnionym kompletem danych będą brane pod uwagę.
3. Kupon zawiera miejsce na wpisanie:









propozycji hasła promującego Targi Aquatherm Warsaw 2016 lub Warsaw Build 2016
imię i nazwisko
nazwa firmy
numer telefonu i adres
adres email
oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). do celów związanych z Konkursem przez Organizatora firmę Lentewenc Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skwer
Wyszyńskiego 5/37, 01-015
daty i podpisu Uczestnika Konkursu.

4. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora 18 listopada 2016 roku w ciągu 14 dni od zakończenia targów, tj. do 30 listopada 2016 wybierze
najlepsze hasło promujące Targi Aquatherm Warsaw 2016 i Targi Warsaw Build 2016
5. W skład Komisji wchodzą:




Jan Hertmanowski
Karolina Tesarska
Anna Rabiej

6. Komisja przy ocenie hasła będzie oceniać jego wartość marketingową ( wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania
i zapamiętywania, identyfikacja z tematyką Targów) oraz oryginalność i jakość językową.

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi do zgłoszonej pracy licencji korzystania z pracy w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia postępowania konkursowego, a w szczególności do jego publikacji na wszystkich znanych polach eksploatacji. Warunkiem przyznania
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nagrody jest podpisanie przez Laureata pisemnego oświadczenia w przedmiocie przeniesienia całości autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
nagrodzonej pracy na rzecz Organizatora.
8. Laureat nagrody nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

§4
1.Uczestnicy konkursu mają szansę zdobyć jedną z nagród rzeczowych oferowanych przez Fundatorów Nagród:

a.

Nagroda główna: Fotel masujący, model „Oxford” od firmy Pro-Wellness Jurczyk, Abu El Ella, Cyran, Szpak Sp. J. o wartości 2999zł brutto.
Nagroda główna przyznawana jest laureatowi, którego praca spełni najwyższe kryteria, tj. zostanie uznana za spełniającą kryteria wskazane w
§ 3 ust. 6 w przedziale 91 – 100% oczekiwań.

2.Nagrody sponsorowane są przez Fundatorów Nagród w Konkursach. Zostaną przekazane Organizatorowi na podstawie osobnych umów pomiędzy
Fundatorami Nagród a Organizatorem.
3. Organizator nie odpowiada za jakość oferowanych nagród. W celu zgłaszania jakichkolwiek reklamacji należy kontaktować się z odpowiednim
sponsorem nagrody.
4. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora konkursu na adres wskazany przez zwycięzcę w umówionym terminie przez obie strony.
5.Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości.
6.Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku telefonicznie.
7. W przypadku braku danych kontaktowych umożliwiających przekazanie nagrody, nagroda przepada na rzecz innego uczestnika konkursu, który zostanie
wybrany po trzykrotnym nieskutecznym kontakcie z pierwszym zwycięzcą danej odsłony. Procedura ta będzie powtarzana maksymalnie trzykrotnie.
8.Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Organizator przekaże zaliczkę na zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody i do właściwego urzędu skarbowego.
9.Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.
§5
1.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu
§6
1.Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Targów.
2.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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