REGULAMIN ZABAWY „DBAMY O TWÓJ SPOKÓJ”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Caleffi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Walerego Sławka
5, 30-633 Kraków, wpisana do KRS pod numerem: 0000506088 prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP:
6793099828; REGON: 123088471, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 000 000,00 PLN
według stanu na dzień 11.12.2014 r. (dalej zwany „Organizatorem”).
2. Zabawa ma na celu promowanie marki Caleffi Hydronic Solutions wśród konsumentów.
3. Udział w zabawie mogą wziąć osoby, które są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
4. Udziału w zabawie nie mogą wziąć pracownicy Caleffi Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej
rodziny.
5. Informacje na temat zabawy przekazywane będą uczestnikom za pomocą strony internetowej
organizatora www.caleffi.com.
6. Uczestnictwo w zabawie jest dobrowolne.
ZASADY REGULAMIN ZABAWY „DBAMY O TWÓJ SPOKÓJ”
7. Zabawa trwa od 25.11.2019 r. do 16.12.2019 r. (do godz. 23:59)
8. W ramach zabawy, konsument (zwany również „Uczestnikiem”), ma za zadanie zrobienie sobie zdjęcia
(tzw. selfie) z ekspozytorem regulatora 533. Oceniana będzie kreatywność i oryginalność kompozycji oraz
przesłanie go do jury konkursowego marketing.pl@caleffi.com. Wraz ze swoimi danymi osobowymi
(zawierającymi: imię nazwisko, dane korespondencyjne, numer telefonu kontaktowego).
Ekspozytor dostępny jest u dystrybutorów firmy Caleffi Hydronic Solutions.
9. W zabawie przewidziane są nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
10. Informacja o tym, kto został zwycięzcą zabawy i jest uprawniony do otrzymania Nagrody zostanie
umieszczona na stronie www.caleffi.com, w osobnym newsie. Najpóźniej nastąpi to w dniu 18.12. 2019 r.
11. W celu otrzymania Nagrody, osoba uprawniona powinna w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości
o wygranej, przesłać na adres e-mail: marketing.pl@caleffi.com, adres oraz numer telefonu odbiorcy
Nagrody. Osoba uprawniona do odebrania ma obowiązek umieścić w wiadomości e-mail zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania Nagrody, oraz możliwości opublikowania imienia i
miasta z którego pochodzi na stronie internetowej organizatora, oraz na opublikowanie pracy poddanej
ocenie jury. Szczegóły odbioru nagrody zostaną ustalone z Przedstawicielem Handlowym Caleffi na dany
region.
12. Osoba uprawniona do otrzymania Nagrody, która nie wyśle danych teleadresowych w terminie
podanym powyżej, traci uprawnienie do otrzymania Nagrody. W takiej sytuacji, do Nagrody staje się kolejna
uprawniona osoba.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących
po stronie uczestnika konkursu, a w szczególności nie podania, bądź podania błędnych danych.
14. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie jako uczestnik na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
15. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane zgodnie z zasadami o ochronie
danych osobowych RODO zawartych w polityce prywatności, dostępnej pod adresem
https://www.caleffi.com/poland/pl/privacy-policy
Przystępując do zabawy uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował jego treść.
Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz
zgłoszenia (pracy podlegającej ocenie) na stronie internetowej Zabawy. Udzielenie niniejszej zgody jest
dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
16. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.)- jest Organizator.
17. Udział w zabawie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
NAGRODY
17. Nagrodą główną (3 nagrody) jest kolacja dla wszystkich osób znajdujących się na zdjęciu, oraz autora
z osobami towarzyszącymi w lokalnej, wybranej włoskiej restauracji wraz z osobą odpowiedzialną po
stronie Caleffi za organizację zabawy (szczegóły do ustalenia z Przedstawicielem handlowym z danego
regionu).
Wyróżnienie (10 nagród) - pakiet świąteczny: oryginalne włoskie panettone oraz wino.
Każde zgłoszenie zostanie nagrodzone kompaktowym plecakiem – Caleffi
18. Osobom uprawnionym do otrzymania Nagrody nie przysługuje prawo do jej wymiany na gotówkę ani
na nagrodę innego rodzaju.
20. Osoba uprawniona do Nagrody może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje jej ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.
REKLAMACJE
21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania zabawy, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni (czternastu) dni od dnia odebrania
Nagród.
22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
konkursu z dopiskiem: DBAMY O TWÓJ SPOKÓJ
24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
przepisy prawa.
26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.

