REGULAMIN KONKURSU
„EKOKOTŁOWNIA”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą " EKOKOTŁOWNIA ".
2. Organizatorem konkursu jest firma: PPH TEKLA Krzysztof Tekla ul. Poddane 3, 43-246
Strumień.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma: PPH TEKLA Krzysztof Tekla.
4. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie drogą mailową i na naszym profilu na
Facebooku: https://www.facebook.com/teklakotly/.
5. Termin wysyłania zdjęć konkursowych od 9.03.2020 do 31.05.2020 roku do godziny
23:59:59.
6. Opublikowanie materiałów konkursowych na naszym profilu Facebook:
https://www.facebook.com/teklakotly/odbędzie się w dniu 15.06.2020 po wcześniejszej
weryfikacji pod względem jakości i treści zdjęcia.
Po przeprowadzonej selekcji przez komisję do głosowania kwalifikuje się 20
najlepszych zdjęć.
7. Głosy można oddać do dnia 31.08.2020r. poprzez polubienie zdjęcia na profilu
Facebookowym Organizatora.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu zakończenia przyznawania punktów, a
wyniki ogłoszone zostaną niezwłocznie na stronie internetowej www.teklakotly.pl i na
profilu Facebookowym https://www.facebook.com/teklakotly/.

§ 2.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b) posiada w swojej kotłowni zamontowany kocioł firmy: PPH TEKLA Krzysztof Tekla
c) nie jest pracownikiem firmy: PPH TEKLA Krzysztof Tekla
d) mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych
warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status uczestnika patrz § 2. pkt. 1
b) przesłanie zdjęć konkursowych na adres e-mail konkurs@teklakotly. pl w
odpowiednim terminie podanym przez Organizatora
c) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, wyrażenie zgody na jego warunki i zgody
na wykorzystanie zdjęć konkursowych (§ 5 pkt. 7 )
d) podanie podstawowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu) w mailu ze zdjęciami konkursowymi.
3. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz.

§ 3.
MATERIAŁ KONKURSOWY
1. Zdjęcia konkursowe:
a) zdjęcie pierwsze wykonane od frontu powinno przedstawiać zainstalowany kocioł
automatyczny posiadający 5 klasę i Ecodesign produkcji PPH TEKLA Krzysztof Tekla
b) zdjęcie drugie powinno przedstawiać podłączenie kotła do instalacji c.o. z
uwzględnieniem poprawnie wykonanej instalacji
c) musi być dobrej jakości ( najlepiej 300dpi)
d) nie może przekraczać 5 MB.
e) nie może być fotomontażem, dopuszczalne jest rozjaśnienie, kontrastowanie,
redukcja koloru.
2. Zdjęcia można wysłać:
a) na adres e-mail konkurs@teklakotly.pl
b) na nośniku typu Pendrivie, karta SD, DVD, CD na adres pocztowy firmy: PPH TEKLA
Krzysztof Tekla ul. Poddane 3, 43-246 Strumień
c) poprzez darmową platformę internetową do wysyłki plików wetransfer.com.
3. Wysyłając zdjęcia należy podać podstawowe dane kontaktowe (imię nazwisko, adres,
numer telefonu).
4. Organizator nie zwraca wysyłanych nośników pamięci.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji wybranych
zdjęć przesłanych przez Uczestników Konkursu bez podania przyczyny.
6. Materiały (zdjęcia) konkursowe, które nie będą spełniać Regulaminu Konkursu
zostaną odrzucone podczas weryfikacji.

§ 4.
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są :
a) Smartphone o wartości 1500 zł - nagroda główna za zdobycie I miejsca
b) iRobot Roomba o wartości 1000 zł – nagroda za zdobycie II miejsca
c) Przegląd kotła o wartości 500 zł – za zdobycie III miejsca
d) nagrody niespodzianki dla wszystkich biorących udział w Konkursie, których zdjęcie
zakwalifikowało się do głosowania ale nie zostało wybrane jako jedno z 3 najlepszych.
2. Zdobywcami głównych nagród w Konkursie „EKOKOTŁOWNIA” jest 3 uczestników,
którzy od momentu opublikowania zdjęć konkursowych tj. od dnia 15.06.2020r. do
31.08.2020r. zgromadzą jak największą ilość punktów na naszym profilu na Facebooku :
–1 polubienie (like) = 1 pkt.
3. W celu prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
Wszystkie wątpliwości związane z zasadami Konkursu, interpretacją i postanowieniami
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 5 dni roboczych od
zakończenia Konkursu poprzez kontakt mailowy oraz na profilu na Facebooku
https://www.facebook.com/teklakotly/.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć drogą mailową na adres konkurs@teklakotly.pl w terminie 5 dni od dnia
wysłania informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy PPH
TEKLA Krzysztof Tekla, na adres wskazany wcześniej przez zwycięzców Konkursu, na
terenie Polski, w ciągu 14 dni od przesłania potwierdzenia o chęci przyjęcia nagrody.
7. W myśl Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności
za Konkurs prowadzony przez firmę PPH TEKLA Krzysztof Tekla.
8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook
ani z nim związany.
9. Z każdą nagrodą wskazaną w punkcie 1 związana jest dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości odpowiadającej wysokości należnego ryczałtowego podatku
dochodowego od osób fizycznych, jaki jest należny od danej nagrody. Kwotę
dodatkowej nagrody pieniężnej nie wypłaca się Laureatom, ale potrąca ją Organizator
Konkursu jako należny ryczałtowy podatek dochodowy od osób fizycznych. Przed
wydaniem nagrody każdy Laureat ma obowiązek podać dane niezbędne dla celów
podatkowych.

§ 5.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPH TEKLA Krzysztof Tekla ul.
Poddane 3, 43-246 Strumień.
2. Dane pozyskiwane ze zgłoszeń do Konkursu, będą przetwarzane i przechowywane
w celu przeprowadzenia Konkursu na czas jego trwania oraz w związku z wydaniem
nagrody i uiszczeniem podatku.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich
poprawienia lub usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania
i możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika wraz ze zdjęciami
konkursowymi prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru
tel. kontaktowego. Warunkiem odbioru głównej nagrody jest podanie dodatkowych
danych wskazanych przez Administratora.
6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
7. Prawa Autorskie:
1) Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą, wyłączne
autorskie prawa majątkowe do wysłanego przez niego zdjęcia.
2) Uczestnik Konkursu przekazując Organizatorowi zdjęcia konkursowe przenosi na
Organizatora Konkursu wszelkie prawa, na czas nieograniczony czasowo i
przestrzennie udziela mu nieodpłatnej i bezterminowej licencji oraz w sposób
nieodwołalny wyraża zgodę na wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie,
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i
użytkowanie kopii zapasowych, publikację za pośrednictwem strony internetowej

www.teklakotly.pl, na Facebooku, w formie drukowanej oraz zapisanie zdjęcia na
nośnikach pamięci przez Organizatora Konkursu. Przekazanie majątkowych praw
autorskich następuje nieodpłatnie.
3) Przekazanie zdjęć konkursowych oznacza, że nie zagrażają one ani nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności ich praw majątkowych i osobistych praw
autorskich.
4) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń, zwalniając Organizatora Konkursu od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Konkursu
www.teklakotly.pl oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/teklakotly/ .
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.teklakotly.pl oraz na
profilu na Facebooku https://www.facebook.com/teklakotly/.
3. Przystąpienie do Konkursu (zgłoszenie zdjęcia do Konkursu i wysłanie wraz z danymi
osobowymi ) jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach
wzajemnych.

