
Regulamin konkursu „ Evertiq Expo 2019” 

 

§ 1 [Postanowienia ogólne] 

 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu pod nazwą „Evertiq Expo 

2019” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Spółka „Phoenix Contact” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 57-59, 51-317, wpisana  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  

we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000114017, posiadająca numer NIP 8971411342, numer REGON 931049089, zwana w dalszej 

części Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Konkurs przeprowadzony będzie na targach EVERTIQ EXPO 2019  w Warszawie.  

4. Konkurs odbywał się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 2 [Warunki uczestnictwa] 

 

1.. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostawią do siebie dane 

osobowe, wizytówkę (nazwisko, imię, adres zameldowania, nr telefonu). 

2.. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby 

biorące udział i współpracujące w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

3.. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

4.. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika jest przedłożenie wypełnionego oraz 

podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie oraz akceptacji 

Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5.. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminemi wyraża zgodę na 

jego postanowienia. 

6.. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni 

warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.  

7.. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika nie rodzi żadnych innych roszczeń pod adresem 

Organizatora, poza tymi, które zostały wskazane w Regulaminie. 

8.. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych  

w zakresie: imienia, nazwiska,  wizerunku, oraz adresu e-mail, w celu skorzystania z nagrody 

przewidzianej w Konkursie. 

 

 

 

 

 

§ 3 [Zasady Konkursu] 



1. Uczestnik aby przystąpić do konkursu przedkłada wypełnione oraz podpisane oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na udział w Konkursie oraz akceptacji Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1 do Regulaminu.  

2. Następnie za pośrednictwem Messengera Uczestnik wysyła wiadomość ze swoim imieniem i 

nazwiskiem do Phoenix Contact (profil FB Phoenix Contact Polska) lub SMS na numer 604 06 35 71 

celem zarejestrowania udziału w konkursie. 

3. Ostatnia rejestracja możliwa jest o godzinie 13:30.  Konkurs trwa od godz. 9.00 do 14.30 w dniu 

16.05.2019  

4. Uczestnik podczas zwiedzania innych stoisk na targach TEC, odszukuje produkty Phoenix Contact. W 

przypadku odnalezienia produktu Phoenix Contact zadaniem konkursowym jest sfotografowanie 

produktu  i przesłanie zdjęcia za pośrednictwem Messengera lub MMS  

5. Sfotografowany produkt nie może się powtórzyć (niedopuszczalne jest zrobienie dwóch różnych 

kadrów tego samego elementu w jednej aplikacji). 

6. Zwycięzcą konkursu jest Uczestnik, który odnalazł i przesłał największą ilości zdjęć produktów 

Phoenix Contact 

§ 4 [Nagrody] 

1. Nagrodami w Konkursie są  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych. 

3. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną,  

ani na nagrodę innego rodzaju. 

4. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

5. Organizator oświadcza, że wartość pojedynczych nagród przyznawanych zwycięzcom 

poszczególnych konkursów nie przekracza kwoty 300 zł co zwalnia Uczestnika  

z obowiązku zapłaty podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.). 

 

§ 5 [Przyznawanie i wydawanie nagród] 

 

1. Konkursy wygrywa Uczestnik, który odnalazł i przesłał największą ilości zdjęć produktów Phoenix 

Contact.  

2.  W przypadku gdy co najmniej 2 uczestników przesłało taką samą ilość zdjęć Komisja konkursowa 

wyłania zwycięzcę biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria takie jak jakość zdjęcia, kompozycja, 

widoczność produktu. 

3. Nagrody zostaną rozdane 16.04 o godz. 15.30 w miejscu organizowania konkursu lub wysłane 

pocztą/przesyłką kurierską. 

 

§ 6 [Odpowiedzialność] 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika nie rodzi żadnych innych roszczeń względem 

Organizatora, poza tymi które został wprost wskazane w Regulaminie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia Uczestnika 

powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie. 



3. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do łącznej wysokości wartości 

nagród wskazanych w Regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia w konkursie z powodu 

innych przyczyn niezależnych od Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć. 

 

§ 7 [Postępowanie reklamacyjne] 

 

1. Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,  

a zwłaszcza dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora 

(Wrocław ul. Bierutowska 57-59, 51-317) z dopiskiem Konkurs „Evertiq Expo 2019” – Reklamacja) w 

ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. O zachowaniu terminu do zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

6. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o postanowienia Regulaminu. 

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji 

Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu, w terminie  

14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń w sądzie miejscowo i rzeczowo właściwym ze względu na siedzibę 

Organizatora. 

 

§ 8 [Postanowienia końcowe] 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.phoenixcontact.pl/evertiq-expo .  

2. Na życzenie Uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty  

ze znaczkiem, Organizator prześle pisemny odpis Regulaminu Konkursu. 

3. Przesyłając komentarz konkursowy, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych  

oraz prawo ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych  

jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Dane osobowe nie będą 

udostępniane innym podmiotom. 

7. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych  

i promocyjnych od Organizatora drogą mailową. 

8. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia  



29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.) 

9. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


