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REGULAMIN KONKURSU 
  
„NIE OLEWAMY MIASTA – ZŁÓŻ ŻYCZENIA MIASTU NA 2016 ROK!” 
  
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „NIE OLEWAMY MIASTA – ZŁÓŻ ŻYCZENIA MIASTU NA 2016 
ROK!” (dalej „Akcja”) jest Sanitec Koło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, 62-600, 
ul. Toruńska 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 193222, NIP: 777-275-11-64 kapitał zakładowy 100.000.000,00 zł, (dalej: „Sanitec 
Koło” lub równoważnie „Organizator”). 
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 
3. Akcja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Akcja trwa od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 19 stycznia 2016 r. Zgłoszenia udziału w Akcji można 
dokonywać od dnia od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 19 stycznia 2016 r. 
5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych propozycji pokazujących, czego Uczestnicy życzą 
wybranemu miastu na 2016 rok. 
6. Akcja przeprowadzana jest za pośrednictwem strony internetowej „Nie olewamy miasta” dostępnej pod 
adresem URL http://nieolewamymiasta.pl/, (dalej: „Serwis WWW”) oraz profilu Organizatora w serwisie 
społecznościowym Facebook, dostępnego pod adresem URL: 
https://www.facebook.com/KOLOzawszewdobrymstylu/ (dalej: „Profil FB”). 
  
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”). 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Sanitec Koło, dystrybutorzy produktów 
Sanitec Koło, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby 
zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym stosunku pracy i na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 
  
§ 3. Praca Konkursowa 
1. Zadaniem konkursowym jest łącznie: udzielenie najlepszej i najciekawszej pod względem merytorycznym 
odpowiedzi na pytanie: „Czego życzysz miastu w 2016 r?” oraz dokonanie wyboru maksymalnie 5 ikon 
umieszczonych na stronie, symbolizujących potrzeby dla wybranego miasta (dalej: „Praca Konkursowa”). 
2. Prace Konkursowe w postaci wygenerowanych kart pocztowych zostają zamieszczone w Serwisie WWW 
w sposób umożliwiający użytkownikom końcowym sieci Internet zapoznawanie się z nimi. 
3. W ramach zgłaszania Prac Konkursowych Organizator jedynie udostępnia zasoby systemu 
teleinformatycznego w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie tworzy, nie 
modyfikuje ani w inny sposób nie wpływa na treści zawarte w Pracach Konkursowych. Organizator 
informuje jednak, że w Serwisie WWW nie mogą być zamieszczane Prace Konkursowe naruszające 
postanowienia ust. 4 do 5 poniżej. Organizator ma prawo usunąć takie Prace Konkursowe z Serwisu WWW. 
4. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze 
bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 
5. Praca Konkursowa nie może ponadto być oczywiście niezgodna z celem Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 
5. 
  
§ 4. Zasady Akcji 
1. W Akcji można wziąć udział tylko raz. W przypadku większej liczby zgłoszeń od tej samej osoby, pod 

http://nieolewamymiasta.pl/
https://www.facebook.com/KOLOzawszewdobrymstylu/


 2 

uwagę brane będzie tylko pierwsze zgłoszenie. 
2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy dokonać rejestracji poprzez aplikację konkursową „NIE 
OLEWAMY MIASTA – ZŁÓŻ ŻYCZENIA MIASTU NA 2016 ROK!”, wypełnić formularz zgłoszeniowy podając 
wszystkie wymagane informacje, odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz wykonać zadanie, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 
3. Po zaakceptowaniu, zgłoszenie zostanie opublikowane na stronie Konkursu. 
4. Komisja konkursowa, złożona z 5 przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięskie Prace Konkursowe 
według kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej. 
5. Nagrodami w konkursie są: 
a) 3 (trzy) Nagrody I Stopnia – każda składająca się z voucheru na personalizowany rower Plumbike  
o wartości 1 949  zł 
b) 20 (dwadzieścia) Nagród II Stopnia – każda składająca się z butelki marki bobble 550 ml z filtrem 
węglowym o wartości 49,90 zł 
6. Zwycięskie odpowiedzi na pytanie konkursowe laureatów będą sukcesywnie publikowane na stronie 
internetowej „Nie olewamy miasta” dostępnej pod adresem URL http://nieolewamymiasta.pl/.  
7. Głosowanie komisji konkursowej zakończy się w ciągu 8 dni od momentu opublikowania ostatniego 
Zgłoszenia konkursowego. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej w dn. 05.02.2016 r. Nagroda może 
zostać przyznana jedynie uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.   
8. Integralną częścią każdej Nagrody, o której mowa w ust. 7 jest kwota pieniężna stanowiąca 10% wartości 
nagrody rzeczowej. Warunkiem otrzymania tej nagrody jest podanie danych osobowych niezbędnych do 
odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej. 
  
§ 5. Wydanie Nagród 
1. Laureaci zostaną powiadomieni o swojej wygranej przy wykorzystaniu danych pozyskanych na etapie 
rejestracji, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu. 
Laureaci zostaną poproszeni o dostarczenie danych niezbędnych do przekazania i rozliczenia nagrody 
głównej (m.in. adres zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie pięciu (5) dni. 
2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 
zwycięzcy nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zgadza się̨, że kwota nagrody pieniez̨ṅej nie 
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę̨ podatku należnego z tytułu wygranej w 
Konkursie, obciaz̨ȧjac̨ego zwycięzcę.̨ 
3. Składnik rzeczowy Nagrody dostarczany jest laureatom na koszt Organizatora przesyłką wysłaną na adres 
podany przez Laureata w terminie 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 
4. Brak możliwości nawiązania kontaktu z Laureatem Konkursu lub niepodanie wymaganych danych w 
terminie wskazanym w pkt. 5.1 powyżej skutkować będzie wygaśnięciem prawa do nagrody. W takiej 
sytuacji Nagroda może zostać przyznana innemu uczestnikowi Konkursu wskazanemu przez Komisję 
Konkursową. 
5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów, w tym z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  
w Regulaminie lub na skutek niepodania przez laureata danych osobowych lub podania przez laureata 
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych wydanie Uczestnikowi Nagrody okaże się 
niemożliwe, Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który zgłosił kolejną najlepszą Pracę Konkursową. Do 
takiego Uczestnika znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia, dotyczące laureatów Konkursu. 
  
§ 6. Własność intelektualna 
1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczania, że nie 
narusza ona praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym praw autorskich w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 
poz. 631 z późn. zm.) i prawa do wizerunku. 
2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, w tym 
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publikacji Pracy Konkursowej w Serwisie WWW oraz na Profilu FB. Licencja udzielana jest bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych. W powyższym zakresie Uczestnik zezwala również Organizatorowi na 
nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej. 
  
§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Sanitec 
Koło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, 62-600, ul. Toruńska 154), z dopiskiem na 
kopercie „Nie olewamy miasta – konkurs. Reklamacja”, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
halo@nieolewamymiasta.pl nie później niż̇ w terminie 60 dni od dnia zakończenia  Konkursu.  
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również wskazanie 
przyczyny reklamacji oraz treści żądania. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia. 
Reklamacje rozpatrywane są na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Uczestnik o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostaje powiadomiony listem poleconym  
lub wiadomością e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji). Wysyłka następuje najpóźniej  
w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. 
5, Postanowienia pkt, 1-4 nie wyłączają roszczeń uczestnika przewidzianych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 
  
§ 8. Dane osobowe 
1. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Udział w Konkursie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, jednak 
niezbędne dla rozstrzygnięcia Konkursu. 
 
§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie WWW, pod adresem URL: 
http://nieolewamymiasta.pl/public/data/files/regulamin.pdf do pobrania na urządzenie końcowe w 
formacie .PDF. 
2. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana, 
ani stowarzyszona z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook 
Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje 
podawane przez Uczestników Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi 
Facebook Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji przez Organizatora. 
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określa niniejszy regulamin oraz – w zakresie 
nieuregulowanym – przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
Data: 28.12.2015 r. 

mailto:halo@nieolewamymiasta.pl

