
Regulamin konkursu w ramach kampanii “Nie myśl płytko”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest firma Balex Metal Sp. z o.o. z
siedzibą w Bolszewie przy ul. Wejherowska 12C (84-239 Bolszewo), wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176277,
dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. NIP:
588-11-30-299, nr BDO 000064350, kapitał zakładowy: 2.050.000,- złotych.

2. Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs, jego organizację i
przeprowadzenie.

3. Konkurs trwa od 27-08-2022 do 10-09-2022 do godziny 23:59. Konkurs jest
organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Obowiązywać będzie na platformie
Facebook, na profilu Balex Metal https://www.facebook.com/Superizolacja i jest
skierowany do jej użytkowników.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drodze wyboru najlepszego, najbardziej
kreatywnego komentarza, spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych w terminie
określonym w § 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu, do dnia 12-09-2022 do godz. 15.00  i
ogłoszone zostanie za pośrednictwem oficjalnego fanpage Balex Metal na Facebook i
Instagram.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w poście ogłaszającym wyniki
konkursu oraz w wiadomości prywatnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i
przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć na wiadomość prywatną Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Konkurs oraz kampania “Nie myśl płytko”, w ramach której, jest organizowany, ma na celu
szerzenie przez Balex Metal postaw proekologicznych, szczególnie związanych z zasobami
wodnymi w ramach wieloletniego programu zrównoważonego rozwoju Planet Passionate.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Polski, będące fanami oficjalnego fanpage Balex Metal na Facebooku
https://www.facebook.com/Superizolacja.

2. Konkurs nie jest przeznaczony dla pracowników Balex Metal.
3. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy

regulamin konkursu.
4. Przedmiotem konkursu jest polubienie posta konkursowego oraz udzielenie w

komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Jakie są Twoje patenty
na odpoczynek less waste nad Bałtykiem, by chronić morze przed zanieczyszczeniami?”

5. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym
fanpage Balex Metal na Facebook.

§ 3

https://www.facebook.com/Superizolacja
https://www.facebook.com/Superizolacja


NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie są: trzy pojedyncze wejściówki dla trzech zwycięzców na rejs po
Morzu Bałtyckim z Rafałem Sawickim sternikiem,utytułowanym regatowcem - członkiem
załogi Yacht Klubu Polski Gdynia, dwukrotnego zwycięzcy klubowych rozgrywek Polskiej
Ligi Żeglarskiej. O możliwej dacie rejsu zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście.
Termin będzie ustalony z uwzględnieniem odpowiednich warunków pogodowych.

2. Wartość każdej z nagród to 200 PLN. Zwycięzca nie jest zobowiązany do opłacenia
podatku od nagrody.

3. Nagrodę można odebrać we wskazanym wyżej terminie po wcześniejszym potwierdzeniu
przez Zwycięzcę z Organizatorem. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na
jakiekolwiek produkty lub świadczenia.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w
Polityce Prywatności zawartej na stronie https://balex.eu/regulamin

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a
ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania odpowiedzi konkursowych.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni
zgłaszać  na adres M.Kolodziejczak@balex.eu, najpóźniej w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

a.           Pisemna reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód
reklamacji, a także dane umożliwiające udzielenie listownej odpowiedzi przez
Organizatora.

b.           Reklamacje zgłasza się na adres Organizatora.

c.           Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty ich
otrzymania przez Organizatora.

d.           Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji poinformowany
zostanie  listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

5. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez
organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Wysłanie odpowiedzi konkursowej  jest równoznaczne z akceptacją warunków

zapisanych w niniejszym regulaminie.

https://balex.eu/regulamin

