REGULAMIN KONKURSU
„Butla NANO/DOM LIGHT w OBI”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem
konkursu
„Butla
NANO/DOM
LIGHT
w
OBI”
(dalej: „Konkurs”) realizowanego na zlecenie
Amerigas Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jest ASM Sales Force
Agency
spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Świętokrzyskiej 18, biuro: ul.
Niedźwiedzia 6b, 02-737 Warszawa, wpisana
do
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000308860, o kapitale zakładowym w
wysokości 505000 złotych, NIP: 5252426505
(dalej: „Organizator”).
2. Konkurs ma na celu promocję butli gazowych
NANO/ DOM LIGHT marki Amerigas.
§2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w następujących
terminach
w
(5)
pięciu
marketach
budowlanych i ogrodniczych OBI (dalej: Sklep
OBI):
a) Sklep OBI Suwałki przy ul. Armii Krajowej
35, w dniach 16-17 września 2017 roku, w
godzinach 10:00 -18:00,
b) Sklep OBI Wałbrzych przy ul. Długiej 1, w
dniach 16-17 września 2017 roku, w
godzinach 10:00 -18:00,
c) Sklep OBI Warszawa przy Al. Krakowskiej
102, w dniach 22-23 września 2017 roku, w
godzinach 10:00 -18:00,
d) Sklep
OBI
Warszawa
przy
ul.
Radzymińskiej 166, w dniach 22-23
września 2017 roku, w godzinach 10:00 18:00,
e) Sklep OBI Gorzów Wielkopolski przy ul.
Myśliborskiej 48, w dniach 30 września –
01 października 2017 roku, w godzinach
10:00 -18:00.
2. Uczestnik udzielając odpowiedzi na pytania
konkursowe ma obowiązek potwierdzić w
formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się i

przyjęcie do stosowania postanowień
Regulaminu, w formie określonej przez
Organizatora.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik)
może być pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która w okresie trwania Konkursu,
spełni łącznie następujące warunki:
a) dokona transakcji w jednym ze Sklepów
OBI, biorących udział w Konkursie,
polegającą na wymianie, napełnieniu lub
zakupie butli gazowej NANO lub DOM
LIGHT marki Amerigas (o dowolnej
wartości i pojemności) (dalej: Produkt),
b) zachowa
potwierdzenie
realizacji
transakcji/zakupu (paragon) Produktu,
c) zgłosi się do hostessy/hosta stojących przy
stanowisku promocyjnym usytuowanym
przy wejściu głównym do Sklepu OBI,
d) okaże hostessie potwierdzenie realizacji
transakcji/zakupu Produktu (paragon)
e) prawidłowo
uzupełni
formularz
zgłoszeniowy i udzieli odpowiedzi na
pytanie konkursowe,
f) zapozna się z Regulaminem Konkursu
i zaakceptuje jego postanowienia.
2. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik jest
zobowiązany podać numer paragonu, numer
swojego telefonu lub adresu e-mail i udzielić
odpowiedzi
na
następujące
pytanie
konkursowe „Gotowanie z butlą gazową
Nano lub Dom Light sprawia, że.............”
3. Dokonanie jednej transakcji lub zakup jednego
Produktu uprawnia do uzupełnienia jednego
formularza zgłoszeniowego.
§4
KONKURS
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje
powołana w tym celu komisja konkursowa
(dalej: „Komisja”).
2. Komisja konkursowa kierując się swoim
własnym uznaniem i biorąc pod uwagę
kreatywność oraz oryginalność odpowiedzi na
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pytanie konkursowe, wybierze zwycięzców
Konkursu (dalej :Zwycięzca).
3. Spośród Uczestników Konkursu, po jego
zakończeniu, Komisja konkursowa wyłoni
łącznie piętnastu (15) Zwycięzców, po trzech
(3) z każdego Sklepu OBI, którzy zdaniem
Komisji udzielą najbardziej interesującej
odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Każdemu wyłonionemu Zwycięzcy zostanie
przyznana jedna nagroda.
5. Nagrodami w Konkursie są.
a) za zajęcie 1 miejsca – karta podarunkowa
OBI o wartości 100 zł brutto (słownie: sto
złotych),
b) za zajęcie 2 lub 3 miejsca – karta
podarunkowa OBI o wartości 50 zł brutto
(słownie: pięćdziesiąt złotych)
Jeżeli w danym Sklepie OBI Uczestników będzie
mniej niż 3 (trzy) osoby, nagrody zostaną
przyznane Zwycięzcom wyłonionym spośród
Uczestników biorących udział w Konkursie w
pozostałych Sklepach OBI.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania
wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub
zamiana przyznanej nagrody na jej równowartość
pieniężną.
Zwycięzca nie może przenieść prawa do
przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Jeśli
laureat nie może z jakiegokolwiek powodu przyjąć
nagrody, to traci on do niej prawo.
Nagrody
zostaną
wydane
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§5
WYNIKI KONKURSU
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni
przez Organizatora o przyznaniu nagród
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w terminie do dnia 06 października
2017 roku.
Organizator ogłosi listę Zwycięzców na swojej
stronie internetowej http://asmsalesforce.pl/
Lista Zwycięzców będzie zawierać imię oraz
pierwszą literę nazwiska Zwycięzcy wraz z nazwą
Sklepu OBI w którym został wyłoniony
Zwycięzca.
Zwycięzca poproszony zostanie o podanie danych
osobowych umożliwiających wręczenie mu
nagrody oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie
tych danych w celu wręczenia nagrody.

5. Nagrody zostaną wysyłane pocztą lub przesyłką
kurierską do 30 dni po rozstrzygnięciu Konkursu,
na adres wskazany przez Zwycięzcę.
6. Zwycięzca, po wcześniejszym zgłoszeniu
Organizatorowi takiej chęci, może również
odebrać nagrodę w biurze Organizatora
znajdującym się w Warszawie przy ul.
Niedźwiedziej 6B.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak
możliwości przekazania nagrody w przypadku
zmiany danych Uczestnika (np. adresu) lub
wskazania błędnych danych adresowych przez
Zwycięzcę.
8. Nagrody nieodebrane w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia awizowania przesyłki oznacza
rezygnację przez Zwycięzcę z nagrody. Za
nieodebraną w terminie uważa się przesyłkę, która
została zwrócona do Organizatora przez pocztę
lub firmę kurierską po upływie terminu
umożliwiającego Zwycięzcy odbiór Nagrody.
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§6
DANE OSOBOWE
Podanie przez Zwycięzców danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi wręczenie nagród.
Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych.
Podanie przez Uczestników zgłaszających
Reklamacje zgodnie z procedurą, o którą mowa w
§ 7 Regulaminu danych osobowych jest
dobrowolne. W sytuacji nie podania danych
osobowych przez reklamującego reklamacja nie
będzie rozpatrywana.
Uczestnik zgłaszający Reklamacje wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Każdemu Zwycięzcy oraz Uczestnikowi
zgłaszającemu reklamacje przysługuje prawo
wglądu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych, jednorazowo na
potrzeby przekazania nagrody Zwycięzcom oraz
rozstrzygnięć reklamacji, po czym zostaną
niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie,
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zanimizowane o ile ich przechowywanie nie
będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Administratorem danych osobowych jest
Organizator tj. ASM Sales Force Agency Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej
18.
§ 7
REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo do złożenia Reklamacji
dotyczących przebiegu Konkursu w terminie
najpóźniej do dnia 13 października 2017 roku.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, na
adres Organizatora lub za pomocą wiadomości
e-mail na adres sekretariat@asmsalesforce.pl.
3. Uczestnik, który chce złożyć reklamacje
zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny oraz dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje
niespełniające
wymogów
przewidzianych w ustępach powyżej nie będą
rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora
w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.
6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie
powiadomiony w tej samej formie w jakiej
reklamacja została złożona.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie
Organizatora http://asmsalesforce.pl/ oraz na
stoiskach promocyjnych usytuowanych przy
wejściu głównym do Sklepów OBI, w których
Konkurs będzie organizowany.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu.
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