REGULAMIN KONKURSU

„POLAROID”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem KONKURSU, zwanym dalej: „KONKURS", jest firma VISCOM LENS –
Bożena Steckiewicz z siedzibą - ul. Ks. Trószyńskiego 7, 01 – 693 Warszawa,
NIP – 118-002-86-37, REGON 010251326 - zwana dalej „ORGANIZATOR".
1. KONKURS organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. ORGANIZATOR jest przyrzekającym nagrodę - w rozumieniu przepisów
Art. Art. 919 - 921 Kodeksu cywilnego.
3. Celem Konkursu jest:
a. promocja i reklama okularów przeciwsłonecznych i opraw
okularowych marki POLAROID sprzedawanych przez firmę
ORGANIZATORA
b. zaktywizowanie Klientów firmy ORGANIZATORA
c. stworzenie współzawodnictwa pomiędzy Klientami firmy
ORGANIZATORA
4. KONKURS trwa od dnia 01.01.2019 r. - do dnia 31.12.2019 r. (zwanym dalej:
„Okres Trwania Konkursu").
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471 ze zm.).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. W KONKURSIE mogą brać udział firmy handlowe i handlowo - usługowe z
branży optycznej działające stacjonarnie, które są klientami firmy
ORGANIZATORA (zwani dalej UCZESTNIKAMI) - bez względu na ich formę
prawną i formę ich rejestracji – na polskim rynku i w polskim systemie
prawnym.
2. W KONKURSIE nie mogą brać udziału dalsi odbiorcy firm UCZESTNIKÓW
określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu, pośrednicy tych UCZESTNIKÓW
ani też osoby fizyczne – jeżeli nie są oni bezpośrednimi partnerami
handlowymi i odbiorcami firmy ORGANIZATORA.
3. Udział w KONKURSIE jest całkowicie dobrowolny.
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4. Udział w KONKURSIE wymaga formalnego zgłoszenia wypełnianego
podczas pierwszego zamówienia u ORGANIZATORA (załącznik nr 2 do
KONKURSU).

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Aby wziąć udział w KONKURSIE - UCZESTNIK powinien:
a. być Klientem firmy ORGANIZATORA,
b. dokonać w okresie trwania KONKURSU zakupu co najmniej jednego
pakietu okularów przeciwsłonecznych i/lub opraw okularowych marki
POLAROID z załącznika numer 1.
c. zakupy produktów marki POLAROID będą dokonywane na zasadzie
zwykłych faktur VAT, wystawianych wyłącznie na firmę UCZESTNIKA,
d. posiadać faktury zakupu tych produktów od firmy ORGANIZATORA,
e. pozostawać z firmą organizatora w całkowitym rozliczeniu i
zapłaceniu na rzecz ORGANIZATORA – wszystkich dotychczasowych
faktur – w tym również faktur z poprzednich transakcji zawartych poza
niniejszym KONKURSEM,
f. posiadać i eksponować w swojej firmie - materiały reklamowe
przyporządkowane do zakupionego przez UCZESTNIKA pakietu z
załącznika nr 1.
2. Każdy UCZESTNIK, który przystąpi do KONKURSU – zostanie poinformowany
przez przedstawiciela handlowego firmy ORGANIZATORA o konieczności
stworzenia specjalnej ekspozycji dla marki POLAROID zgodnie z wytycznymi
wizualnymi z załącznika nr 3. Materiały reklamowe zostaną wysłane
UCZESTNIKOWI razem z zamówionymi oprawami lub w oddzielnej przesyłce
w przeciągu miesiąca od pierwszego zamówienia. Materiały reklamowe są
nieodpłatne.
3. Po zorganizowaniu takiego stoiska dla marki POLAROID – UCZESTNIK
zobowiązany jest przekazać ORGANIZATOROWI komplet fotografii
potwierdzających obecność tych materiałów reklamowych w jego salonie z
uwzględnieniem zdjęć punktu sprzedaży dotyczących:
a. witryny – zdjęcie witryny musi być wykonane z odległości co najmniej
dwóch metrów tak aby cała witryna była widoczna, na fotografii musi
być widoczny również plakat promujący markę POLAROID,
b. dwie fotografie wnętrza sklepu – zdjęcia muszą być wykonane w taki
sposób, aby obejmowały całość ekspozycji i wszystkie materiały
reklamowe w zależności od wybranego pakietu z załącznika nr 1,
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4. Powyższą
dokumentację,
należy
przesłać
na
adres
mailowy:
konkurs@viscom.com.pl najdalej do dnia 31 grudnia 2019 roku. W tytule
wiadomości należy podać ID klienta, które nadane zostało przy podpisaniu
załącznika nr 2 do KONKURSU.

§ 4. NAGRODY
1. W KONKURSIE przyznane zostaną nagrody przyporządkowane do pakietów
zgodnie z załącznikiem nr 1.
a. Przyznanie nagrody będzie uzależnione od ilości zakupionych sztuk
okularów przeciwsłonecznych i/lub opraw okularowych marki POLAROID.
b. Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest wzrost o 20% ilości
sztuk zakupionych produktów marki POLAROID w stosunku do 2018 roku.

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać zewnętrzna i niezależna KOMISJA
powołana przez ORGANIZATORA w składzie:
a. Reprezentant magazynu Gazeta Optyka
b. Reprezentant magazynu Glasses Project
c. Reprezentant Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej
2. KOMISJA będzie miała dostęp do wyników UCZESTNIKÓW udostępnionych
przez ORGANIZATORA na potrzebę rozstrzygnięcia KONKURSU.
3. Laureaci KONKURSU nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę
innego rodzaju ani do żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego
otrzymanej nagrody.
4. Laureat KONKURSU nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na
osoby lub firmy trzecie.
5. Jednemu UCZESTNIKOWI może zostać przyznana nie więcej niż jedna
nagroda.
6. W przypadku stwierdzenia, że więcej niż jeden UCZESTNIK osiągnął w czasie
trwania KONKURSU identyczny sztukowo poziom zakupów okularów
przeciwsłonecznych
i/lub
opraw
okularowych
marki
POLAROID
uprawniający do otrzymania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody
adekwatnie do pakietu z załącznika numer 1 KOMISJA wyłoni zwycięzcę na
podstawie przesłanych przez UCZESTNIKA fotografii punktu sprzedaży
określonych w §3.
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7. Jeżeli UCZESTNIK mimo deklaracji przystąpienia do danego pakietu z
załącznika numer 1 osiągnie wynik powyżej 200 sztuk okularów
przeciwsłonecznych i/ lub opraw okularowych marki POLAROID odebranych
i zapłaconych w 2019 roku zostanie automatycznie przeniesiony do nagród z
pakietu DIAMENTOWEGO.
a. z wyłączeniem nagród gwarantowanych z załącznika nr 1,
powiązanych z wybranym pakietem
8. Firmy, które zostały wyłonione jako zwycięzcy KONKURSU w danym
pakiecie z załącznika nr 1 nie mają prawa ubiegać się o kolejne nagrody
gwarantowane jak i wsparcie sprzedażowe czy materiały wizualne z
pozostałych pakietów.

§ 6. PRZEBIEG KONKURSU
1. Firma ORGANIZATORA w chwili przekroczenia przez swojego kontrahenta
zakupu ilości zgodnie z załącznikiem numer 1 automatycznie wpisze firmę
UCZESTNIKA na prowadzoną przez siebie „Listę Uczestników Konkursu”.
2. W ciągu 3 dni roboczych firma ORGANIZATORA poinformuje UCZESTNIKA o
tym fakcie drogą telefoniczną i mailową.

3. Jednocześnie też – firma ORGANIZATORA zobowiązuje się do przekazania
UCZESTNIKOWI regulaminu KONKURSU wraz z deklaracją wyboru danego
pakietu z załącznika numer 1.

4. Informacja o konkursie zostanie opublikowana w optycznych mediach
branżowych „OPTYKA” i „OPTYK POLSKI”.

§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników KONKURSU nastąpi 31.01.2020 r. na stronie
Internetowej ORGANIZATORA www.viscom.com.pl
2. Zwycięzcy KONKURSU zostaną powiadomieni przez ORGANIZATORA drogą
telefoniczną i mailową na podane przez UCZESTNIKA dane kontaktowe.
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§ 7. REKLAMACJE
Reklamacje co do przebiegu KONKURSU mogą być zgłaszane pisemnie na
adres mailowy ORGANIZATORA konkurs@viscom.com.pl.
1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie UCZESTNIKOWI.
2. Dodatkowo - pisemna reklamacja powinna być wysłana listem poleconym z
dopiskiem „KONKURS " oraz zawierać: nazwę firmy UCZESTNIKA, imię,
nazwisko, dokładny adres UCZESTNIKA, ID KLIENTA, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem KONKURSU,
ORGANIZATOR powoła „Wewnętrzną Komisję Konkursową” w składzie 3
pracowników jego firmy.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez „Wewnętrzną Komisję Konkursową” w
terminie 14 dni od dni doręczenia reklamacji ORGANIZATOROWI.
5. ORGANIZATOR udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji droga mailową w
ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu
reklamacyjnym mogą być dochodzone przed właściwym Sądem
Powszechnym w Warszawie.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW KONKURSU jest
ORGANIZATOR.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z KONKURSEM, tj. w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem KONKURSU, w celu zamieszczenia listy laureatów
KONKURSU na Stronie Internetowej ORGANIZATORA oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami).
4. Ponadto – ochrona danych UCZESTNIKÓW - jest zgodna z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - (tzw. przepisy RODO).
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§ 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. ORGANIZATOR upoważnia „Wewnętrzną Komisję Konkursową” nadzorującą
prawidłowy przebieg KONKURSU - do podejmowania decyzji w sprawie
wykluczania UCZESTNIKA KONKURSU w przypadku naruszenia przez niego
zasad niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w
każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na
prawa nabyte UCZESTNIKÓW.
3. W trakcie trwania KONKURSU - treść Regulaminu będzie również dostępna
do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA jak też może być wysłana
UCZESTNIKOWI na wskazany przez niego adres mailowy.
4. Wszelkie wątpliwości związane z organizacją i funkcjonowaniem KONKURSU
– UCZESTNICY obowiązani są natychmiast wyjaśniać drogą mailową na
adres skrzynki mailowej: konkurs@viscom.com.pl - w trakcie trwania
KONKURSU.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie – stosowane będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy ORGANIZATOREM a UCZESTNIKIEM –
związane z organizacją KONKURSU – będą rozpoznawane przez właściwy
Sąd Powszechny w Warszawie.

VISCOM LENS
Bożena Steckiewicz
01 – 693 Warszawa
ul. ks. Trószyńskiego 7
NIP: 118-002-86-37
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