
  

 

 

Regulamin Konkursu Naukowego 

„JEDEN SYSTEM – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOSCI, URZĄDZENIA 

PRALNICZE 

 MIELE PROFESSIONAL” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „JEDEN SYSTEM – NIEOGRANICZONE 

MOŻLIWOSCI, URZĄDZENIA PRALNICZE MIELE 

PROFESSIONAL” jest firma MIELE Sp. z o.o.  z siedzibą w 

Warszawie, przy Gotarda 9, 02-638 Warszawa, NIP 525 18 37 

979, REGON 012 65 92 44, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie Targów EURO 

GASTRO 2018, w dniach 21-23 marca 2018r. w godzinach 

otwarcia targów, na stoisku firmy MIELE Sp. z o.o. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem 

nagród czuwać będą przedstawiciele Organizatora, powołani 

przez Organizatora. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która: 

a. W trakcie trwania Targów odwiedzi stoisko firmy 

MIELE Sp. z o.o,  

b. Pobierze formularz konkursowy, poprawnie go 

wypełni  

i przekaże przedstawicielowi Organizatora do dnia 

22 marca do godziny 16:00. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, 

członkowie jego organów a także członkowie rodzin ww. osób. 

3. Wypełnienie formularza konkursowego polega łącznie na: 

a. Udzieleniu poprawnych odpowiedzi na postawione 

w formularzu pytania naukowe, 

b. Ułożeniu hasła reklamowego dotyczącego: urządzeń 

pralniczych firmy Miele Professional oraz wyrażeniu 

zgody na jego wykorzystywanie przez Organizatora 

w celach promocyjnych. 

c. Podaniu przez Uczestnika prawdziwych danych: imię 

i nazwisko, adres email, numer telefonu 

kontaktowego, 

d. Wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora w 

celu przeprowadzenie konkursu, w szczególności 

przekazania informacji o wygranej, a także na 

korzystanie przez Organizatora z ułożonego hasła 

reklamowego dla celów promocyjnych.  

4. Przekazanie prawa do korzystania z hasła dla celów 

promocyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt d., Jest 

nieodpłatne. 

5. Organizator nie dopuszcza możliwości złożenia więcej niż 

jednego formularza konkursowego przez Uczestnika. 

6. Hasło reklamowe, o którym mowa w ust. 3 pkt b. powinno być 

stworzone przez Uczestnika samodzielnie, nie może naruszać 

praw osób trzecich, a jego treść nie powinna naruszać 

dobrych obyczajów. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez 

przekazanie formularza zgłoszeniowego przedstawicielowi 

Organizatora i równoznaczne jest z zaakceptowaniem 

Regulaminu Konkursu, dostępnego na stoisku Organizatora.  

§ 3 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. W konkursie nagrodą będzie odkurzacz Miele 

2. Przedstawiciele organizatora zweryfikują złożone formularze 

konkursowe pod względem prawidłowości i kompletności, 

sprawdzą odpowiedzi na zadane pytania naukowe oraz 

dokonają oceny ułożonych haseł reklamowych. 

3. Decydującymi kryteriami oceny haseł reklamowych są 

kreatywność, pomysłowość i oryginalność. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stoisku firmy 

MIELE Sp. z o.o, o godzinie 14: 30 w dniu 16.03.2017. 

5. W przypadku niepojawienia się Laureata o wyznaczonej 

godzinie zostanie on poinformowany o wygranej pocztą 

mailową na podany przez siebie (w formularzu konkursowym) 

adres email najpóźniej 5 dni od zakończenia konkursu. 

6. Nagroda zostanie przekazana osobiście w momencie 

ogłoszenia wyników lub za pośrednictwem kuriera.  

7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na 

nagrodę innego typu lub gotówkę. 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niemniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia 

Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

Aktualny Regulamin dostępny będzie na stoisku w czasie 

trwania Konkursu. 

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór formularza 

konkursowego.

 


