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REGULAMIN PROGRAMU 

„Poleć Wilo znajomemu” 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie pod nazwą 

„Poleć Wilo znajomemu” („Program”). 

2. Organizatorem Programu jest „WILO Polska” Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą 

w Lesznowoli, ul. Jedności 5, 05–506 Lesznowola, wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000126878. 

3. Program prowadzony jest na terytorium Polski. 

4. Program będzie trwać w dniach 06-23 kwietnia 2018 r. i odbywać się w związku z 

wydarzeniem „Targi Instalacje” („Targi”) mające miejsce w dniach 23-26 kwietnia   

2018 r. Hali Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu.  

  

§ 2 

Definicje 

 

 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Programu; 

2) Uczestnik –  pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie 

instalacji urządzeń grzewczych i sanitarnych przy wykorzystaniu produktów z oferty 

Organizatora, z wyłączeniem: pracowników Organizatora, Dystrybutorów, a także 

pracowników i współpracowników Dystrybutorów świadczących na rzecz Dystrybutora 

pracę, także na podstawie umów innych niż umowa o pracę, w tym na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło; 

3) Zestaw Wilo – zestaw, który składa się: torba, T-shirt, piłka plażowa z logo Wilo.  

4) Komisja Konkursowa – trzyosobowy organ powołany przez Organizatora, 

upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem 

Programu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz przepisami 

prawa. 

 

§ 3 

Nagrody 

 

1. Nagrodami w Programie (dalej jako „Nagrody”) jest 20 jednorazowych wejściówek 

na Targi Instalacje oraz zestawy Wilo o łącznej wartości jednostkowej 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych). 

2. Łączna ilość Nagród przeznaczonych w Programie dla wszystkich Uczestników wynosi 

20 kompletów, o łącznej wartości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).  

3. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inny towar. 

 

 

 

 

§ 4 

Warunki Programu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest przesłanie przez Uczestnika w czasie 

trwania Programu na adres wilo@wilo.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego 

poleciłbyś Wilo znajomemu?”.  

2. Uczestnik może brać udział w Programie każdego dnia jego obowiązywania, każdorazowo 

spełniając warunki udziału wskazane w Regulaminie. 
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§ 5 

Przyznanie nagród 

 

1. Odpowiedzi na pytania konkursowe będą oceniane oraz Nagrody przyznawane przez 

Komisję Konkursową. Nagrodę w Programie otrzyma osoba, która danego dnia trwania 

Programu prześle najciekawszą, najbardziej kreatywną i innowacyjną odpowiedź 

na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 4 pkt 1 powyżej. 

2. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

Nagrody konkursowe nie będą losowane.  

3. Po upływie czasu trwania Programu, nie będzie możliwości przesyłania odpowiedzi 

na pytanie konkursowe. 

4. Posiedzenia Komisji Konkursowej będą odbywały się każdego dnia trwania Programu. 

5. Osoba, której została przyznana Nagroda zostanie poinformowana drogą elektroniczną 

na adres e-mail, z którego wysłana została odpowiedź. 

6. Dokumentem potwierdzającym przyznanie Nagród, jak również prawidłowości 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem będzie stanowił protokół podpisany 

przez członków Komisji Konkursowej. 

7. Organizator ponosi wszelkie koszty związane z przewidzianymi niniejszym Regulaminem 

świadczeniami na rzecz Uczestników oraz odpowiada za przekazanie Nagród, o których 

mowa w § 3 ust. 1 i 3 Regulaminu. 

8. Nagrody zostaną przesłane laureatom na wskazany przez nich adres do korespondencji 

lub wydane w trakcie trwania Targów. W przypadku zmiany adresu, Uczestnik jest 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora. Organizator może 

zadecydować, iż w przypadku zwrotu przesyłki nadawcy, po podwójnym jej awizowaniu, 

Uczestnik utraci prawo do nagrody, bez prawa do ekwiwalentu. Nagroda zaś będzie 

mogła zostać przyznana Uczestnikowi, który danego dnia trwania Programu według 

oceny Komisji Konkursowej uzyskał kolejny najlepszy wynik. 

9. W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika niebędącego osobą fizyczną odbioru nagrody 

dokonuje jego przedstawiciel rozumie się, że nagrodę otrzymał Uczestnik niebędący 

osobą fizyczną.  

 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Organizatora  

 

1. Prawo do składania reklamacji dotyczących Programie i niezgodności z Regulaminem 

przysługuje każdemu Uczestnikowi.  

2. Reklamacje z tytułu udziału w Programie można składać na piśmie za pośrednictwem 

poczty na adres Organizatora wskazany wyżej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: wilo@wilo.p w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia Programu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, 

a odpowiedzi udzielane pisemnie.  

4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu do doręczeń, adresu internetowego, lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających przesłanie przez Organizatora nagród oraz innych 

przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Programu. 

 

 

§ 7 

Zakres opodatkowania 

 

1. Organizator oświadcza, iż Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. Z uwagi na wartość nagród (poniżej kwoty 760,00 zł) 

są one zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 
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ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

2. Otrzymanie Nagród przez Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2), posiadających 

osobowość prawną i dokonujących zgłoszenia w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, stanowi dla nich przychód z tej działalności, który zobowiązani są 

opodatkować we własnym zakresie. 

3. Otrzymanie Nagród przez Uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2) będących osobami 

fizycznymi (zarówno prowadzącymi, jak i nieprowadzącymi działalność gospodarczą), 

stanowi dla nich przychód z tzw. innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

4. W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w Programie w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, w przypadku gdy organ podatkowy uzna nagrodę za 

przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach wybranych przez Uczestnika dla jego 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne lub podatek 

liniowy), Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe we własnym 

zakresie. 

 

  

§ 8 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie przetwarzane będą w celu 

przeprowadzania Programu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator „WILO Polska” Sp. z o.o. 

(„Organizator”) z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 5, 05–506 Lesznowola, wpisany 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000126878. 

3. Wraz ze zgłoszeniem odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik jest zobowiązany 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub do korespondencji, wskazanych 

przeze mnie przez „WILO Polska” Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Lesznowoli, 

ul. Jedności 5, 05–506 Lesznowola, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu wzięcia udziału 

w Programie „Poleć Wilo znajomemu”, w tym otrzymania przewidzianych Programem 

nagród. Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/a, że przysługuje mi prawo 

wglądu, aktualizacji, uzupełniania i poprawiania moich danych osobowych. Jestem 

świadom/świadoma, że moja zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co jednak 

uniemożliwi mi wzięcie udziału w Programie oraz otrzymanie nagród.” 

 

 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik oświadcza, że przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych odpowiedzi na pytanie 

konkursowe, będących przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym 

charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. 

2. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym okazało się 

niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik Konkursu, w przypadku 

zgłaszania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponosi pełną i wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw osób trzecich. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z listy 

Uczestników Konkursu. 

4. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie 

w całości lub części ze zgłoszonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, 

czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie z odpowiedzi na pytanie 

konkursowe przez Organizatora lub inne podmioty powiązane z nim kapitałowo, jak 

również przez inne podmioty wskazane przez Organizatora na polach eksploatacji: 
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b) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, 

c) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie, niezależnie od formy, standardu, 

systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań i egzemplarzy, w 

tym także do przedruku w całości lub części niezależnie od systemu, standardu i 

formatu, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy 

dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pomocą satelity; 

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą 

nośników obrazu i dźwięku, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania 

nagrań, przekazywania, odtwarzania i emitowania w audycjach w środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i obrazu. 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł - mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnym – elektronicznym, 

cyfrowym kanale komunikacji publicznej, tj. na profilu Organizatora na portalu 

Facebook, na stronie internetowej Organizatora, w artykułach, prezentacjach etc. 

e) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich 

na wszystkich polach eksploatacji o których mowa powyżej, o ile konieczne jest 

stosowanie takiego prawa zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i 

równoczesnego lub samoistnego opracowania, przeróbki, adaptowania całości lub części 

pracy w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form, w tym zmienionej lub skróconej 

z prawem do reprodukowania na nośnikach pamięci takich jak: pendrive, karta pamięci, 

slajd, fotokopia, nośnik CD lub DVD, oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach 

dźwięku i obrazu. 

6. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do udzielania dalszych licencji 

w zakresie nabytych praw do zgłoszonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie 

konkursowe. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na to, aby zgłoszona przez niego odpowiedź na pytanie 

konkursowe było wykorzystywane stosowanie do potrzeb Organizatora, podmiotu 

związanego z nim kapitałowo lub podmiotu przez niego wskazanego, na polach 

eksploatacji wskazanych powyżej, poddawania zmianom, przeróbkom i adaptacjom, 

dodawania tytułów i podtytułów, skrótów, opracowań oraz dokonywaniu stylistycznych, 

ortograficznych i językowych zmian. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia lub 

odwołania Programu bez podania przyczyn oraz bez rekompensaty dla Uczestników. 

2. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Programu 

określone w Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, nazw i innych 

informacji o Uczestnikach, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, 

w Internecie oraz w telewizji. 

4. W przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji Uczestnik jest zobowiązany 

powiadomić o tej zmianie Organizatora w formie elektronicznej bezzwłocznie. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora  www.wilo.pl  

 

ORGANIZATOR 

Wilo Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 

 

http://www.wilo.pl/

