
Regulamin konkursu “Quiz wiedzy o firmie TECH Sterowniki” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne  
 
1. Organizatorem Konkursu jest Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, 
posiadająca numer NIP 551-259-44-94 zwana dalej „Organizatorem”.  
 
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma TECH Sterowniki, ul. Biała Droga 31, 34-122 
Wieprz, zwana dalej „Fundatorem”.  
 
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 
roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).  
 
4. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia.  
 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród, 
osoby współpracujące z nimi, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy 
rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w 
stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym 
pożyciu.  
 
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu 
Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania 
Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Fundatora.  
 
7. Konkurs trwa od dnia 1.02.2018 r. od godziny 11:00 do dnia 31.03.2018 r. do godziny 
23:59. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą m.in. przy użyciu portalu 
społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/TECHsterowniki 
oraz strony internetowej http://www.techsterowniki.pl.  
 
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 
społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu 
społecznościowego Facebook.  
 

§ 2 Zasady Konkursu  
 

1. Na fanpage’u TECH Sterowniki - ciepło w Twoim domu 
https://www.facebook.com/TECHsterowniki oraz na stronie http://www.techsterowniki.pl 
zostanie opublikowany wpis konkursowy z linkiem do quizu.  
 
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może zostać osoba, która 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia, o której mowa w §1 ust. 4 



Regulaminu, która w okresie trwania Konkursu odpowiedziała w quizie na określone pytanie 
konkursowe.  
 
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest rozwiązanie quizu wskazanego w treści wpisu, oraz 
napisanie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe. 
 
4. Pod uwagę będą brani tylko Uczestnicy, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów za 
prawidłowe odpowiedzi na pytania zamknięte. 
 
5. Jeśli wielu Uczestników Konkursu zdobędzie komplet punktów przewidzianych na pytania 
zamknięte, o przyznaniu nagród zdecyduje Jury na podstawie odpowiedzi udzielonych na 
pytanie otwarte. 
 
6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu 
oraz zaakceptował jego postanowienia.  
 
7. Uczestnik może tylko raz wypełnić quiz i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe. W 
przypadku wielokrotnego zgłoszenia pod uwagę brane będzie ostatnie zgłoszenie 
(wypełnienie quizu). 
 
8. Odpowiedzi, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, zawierają przekleństwa i 
różnego rodzaju niestosowne komentarze zostaną uznane za spam, włącznie z reklamą 
innych produktów i zostaną natychmiast usunięte.  
 
9. Nagrodzonych w Konkursie (dalej zwanych „Zwycięzcami”) będzie 5 (słownie: pięć) osób, 
których odpowiedź zostanie uznana przez Organizatora za najlepiej spełniająca zadanie 
konkursowe.  
 
10. Zwycięzców Konkursu wybierze Jury konkursowe, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele Organizatora i Fundatora.  
 
11. Zwycięzcy będą wyłonieni na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury, wydanej 
nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Decyzja będzie podana na 
fanpage’u TECH Sterowniki - ciepło w Twoim domu oraz na stronie internetowej 
www.techsterowniki.pl. 
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia o weryfikację danych osobowych przy 
wysyłce Nagrody.  
 

§ 3 Nagrody  
 
1. Nagrodami w konkursie są dwa wideorejestratory Garmin Dash Cam 55, regulator 
pokojowy ST-292 v3 oraz dwa zestawy praktycznych gadżetów z logo TECH Sterowniki, 
każdy z powerbankiem zwane dalej „Nagrodami”.  
 



2. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi w wiadomości 
e-mail w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, zawierającą 
informacje o danych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu). Nie wysłanie 
wiadomości z danymi adresowymi w terminie 7 dni od dnia skontaktowania się z nim 
Organizatora skutkuje utratą prawa do Nagrody i wybraniem innego Uczestnika.  
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:  a) podania 
danych po upływie wyznaczonego terminu,  b) podania błędnych danych,  c) nie podjęcia 
wysłanej paczki w terminie.  
 
4. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
 
5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas Organizator wybiera innego 
Uczestnika. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  
 
6. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  
 
7. Nagrody zostaną wysłane w terminie 21 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.  
 
8.  Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca 
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, 
lecz przeznaczona jest na zapłatę (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) podatku 
należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 
 
9. Organizator jest uprawniony do opublikowania imion oraz nazwisk Zwycięzców na stronie 
internetowej www.techsterowniki.pl, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę. 

 
§ 4 Dane Uczestników  

 
1. W toku wypełniania formularza zgłoszeniowego Uczestnik zostanie poproszony o 
przekazanie następujących danych osobowych: adres email (zwanych dalej „Danymi 
Osobowymi”) oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych 
w celach związanych z reklamą, promocją i marketingiem Organizatora. 
 
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest TECH Sterowniki, ul. Biała Droga 31, 34-122 
Wieprz, posiadająca numer NIP 551-23-60-632. 
 
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest 
całkowicie dobrowolne, lecz ich udzielenie warunkuje udział w Konkursie. 



 
4. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem i 
przepisami powszechnie obowiązującymi, wykonania obowiązku podatkowego, o którym 
mowa w § 6 Regulaminu oraz w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych 
Organizatora. 
 
5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3) i art. 23 ust. 1 pkt 5) 
w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych (przetwarzanie danych na potrzeby umowy i marketing bezpośredni własnych 
produktów lub usług). Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach związanych z 
reklamą, promocją i marketingiem Organizatora, innym niż marketing bezpośredni, jest 
zgoda Uczestnika. 
 
6. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo wglądu w te dane oraz prawo 
ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. 

 
 

§ 5 Ograniczenie roszczeń  
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 
nieprawdziwych danych czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność  z tego tytułu 
ponosi wyłącznie osoba podająca dane.  
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 
Uczestników Konkursu.  
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn 
leżących po stronie Laureata Konkursu.  
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  
 

§ 6 Reklamacje  
 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w 
Konkursie. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na adres: konkurs@techsterowniki.pl, wpisując w tytule wiadomości 
„Reklamacja – konkurs TECH”, w formie pisemnej na adres Organizatora listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. 
 
2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 30 dni od dnia ich 
otrzymania przez Uczestnika.  
 
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony 



o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe  

 
1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.  
 
2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy kierować 
pisemnie na adres Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej na fanpage TECH Sterowniki - ciepło w Twoim domu.  
 
3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie serwisu 
Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci 
internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.  
 
4. Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Konkursu.  


