
1/2Warunki i zasady Konkursu w kampanii promującej produkty do nowych typów pomp

§1. Organizator

1. Konkurs organizowany jest przez firmę MAEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bociana 22a, 
31-231 Kraków, NIP 9452048731zwanym dalej „ Organizatorem”, która rozpoczyna kon-
kurs dla Klientów.

§2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnik konkursu musi spełniać następujące warunki:
1.1 Być osobą w wieku powyżej 18 lat,
1.2 Być pracownikiem firmy współpracującej z Organizatorem,
1.3 W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które:

1.3a Są zatrudnione u Organizatora Konkursu,
1.3b Są bezpośrednio zaangażowane w działania związane z organizacją 

Konkursu
1.3c Pozostają w bliskich relacjach personalnych z osobami zaangażowanymi 

w przygotowanie i prowadzenie konkursu.

§3. Harmonogram Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 14.01.2019 i trwa do 28.02.2019.

§4. Zasady Konkursu

1. Udział w konkursie jest dobrowolny

2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad konkursu

3. Co dziesiąte zamówienie na produkty do pomp wyspecyfikowanych na ulotce promocyj-
nej (Kral, Desmi, Allweiler) zarejestrowane w systemie operacyjnym Organizatora nagra-
dzane jest zestawem materiałów promocyjnych MAEM.

4. Konkurs dotyczy zamówień na kwotę większą niż 100 €.

§5. Przyznanie i odbiór nagród

1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest zestaw materiałów promocyjnych MAEM.

2. Przyznawane nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

3. Zwycięzca określa adres dostawy nagrody.

4. Organizator pokrywa koszt transportu nagrody zgodnie z Incoterms CPT siedziba zwycięzcy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze 
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie

6. Brak możliwości kontaktu z laureatem w ciągu 30 dni od ogłoszenia konkursu zwalnia 
Organizatora z obowiązku przekazania nagrody.

7. Laureaci informowani są o wygranej indywidualnie.
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§6. Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury konkursu.

2. W skład komisji wchodzą: Wioletta Bogunia, Justyna Kaczorek

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
3.1 Rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie
3.2 Dystrybucja nagród

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w całym okresie trwania Konkursu.

2. Regulamin niniejszy jest dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane zostaną odpo-
wiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


