
Regulamin konkursu „SUPER realizacje PLUS świetne nagrody!” 
(dalej „Regulamin”) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „SUPER realizacje PLUS świetne nagrody!” [dalej 
„Konkurs”] jest OSKAR WEGNER Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 
156, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS, pod numerem 0000057584, kapitał zakładowy 51.500 zł, NIP 851-10-49-193, [dalej 
„Organizator”].  

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 09 września 2019 r. i będzie trwać do dnia 15 grudnia 2019 r. 
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 

prawa i obowiązki osób biorących udział w konkursie. 
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa 

określone w Regulaminie [dalej „Uczestnicy”]. 
7. Konkurs dotyczy wykonanych ociepleń wełną skalną ROCKWOOL wyłącznie na wolnostojących 

domach jednorodzinnych o powierzchni nie większej aniżeli 350 m2 [dalej „Realizacja”] na 
których minimalna powierzchnia zastosowanych produktów z wełny skalnej ROCKWOOL w 
całości jest następująca: 
 - 120 m2 – ściany zewnętrzne, 
 - 120 m2 – ściany działowe, 
 - 120 m2 – poddasza, 

- 120 m2 – stropy, 
  - 120 m2 – podłogi. 

Wełna ROCKWOOL użyta do ocieplenia w danej realizacji musi być widoczna w trakcie 
weryfikacji przez Doradcę Techniczno-Handlowego ROCKWOOL [dalej: "DTHR"]. Realizacje 
zakończone (gdy izolacja jest przykryta) nie będą brane pod uwagę. 

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż akceptuje w całości treść Regulaminu i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki 
uczestnictwa w Konkursie. 

9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
https://www.rockwool.pl/superwykonawca/promocja/ [dalej: "Strona internetowa"]. Treść 
wszelkich komunikatów i informacji dotyczących Konkursu podawana będzie do wiadomości 
Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej, SMS, poczty elektronicznej oraz 
materiałów drukowanych, np. ulotek. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numer 
Infolinii 801 300 444. Koszt zgodny z taryfą operatora. Infolinia czynna w dniach: od 
poniedziałku do piątku, w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00. [dalej: "Infolinia"].  

10. Zgłaszanie się do akcji będzie odbywać się za pośrednictwem SMS wysyłanego przez 
Uczestników na numer: 4622 [dalej: "Numer SMS"]. Koszt wysyłki SMS zgodny z taryfą 
operatora. Dla Uczestników klubu SUPERWYKONAWCA ROCKWOOL zgłoszenie do akcji 
następuje w momencie zgłoszenia realizacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Klubie. 

  



II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a. posiada ukończone 18 lat; 
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
c. jest aktywnym wykonawcą zajmującym się zawodowo dociepleniami domów 

jednorodzinnych; 
d. posiada miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
e. dokona rejestracji uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie SMS zgłoszeniowego 

z informacją "Mam realizację", co będzie także równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

2. Warunkiem uzyskania nagrody [dalej: "Nagrody"] w Konkursie jest:  
 

a. zaakceptowanie przez „DTHR” zgłoszonej przez Uczestnika poprzez SMS realizacji ścian 
zewnętrznych lub poddasza, 

b. pozytywna weryfikacja Uczestnika pod kątem Warunków uczestnictwa określonych w 
niniejszym regulaminie, 

c. znalezienie się w gronie laureatów objętych ograniczoną liczbą Nagród konkursowych, 
d. przynależność do klubu SUPERWYKONAWCA ROCKWOOL. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora i 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. oraz pracownicy i członkowie organów wszelkich innych 
podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie 
rodzin ww. osób. 

4. Przez członków rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, konkubentów, rodziców małżonków lub konkubentów i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 

5. Wzięcie udziału w Konkursie wiążę się z jednoczesnym uczestniczeniem w konkursie pod 

nazwą „Wykonawca ROCKu”. Zasady konkursu „Wykonawca ROCKu” określa odrębny 
regulamin.  

III. ZASADY KONKURSU 

1.  Każda osoba, która w prawidłowy sposób zgłosi się do Konkursu będzie podlegać 
następującemu procesowi realizacji konkursu: 

a) weryfikacja SMS-owego zgłoszenia konkursowego poprzez rozmowę telefoniczną 
przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem oraz inne czynności mające na celu ustalenie 
parametrów realizacji zgodnych z wymogami niniejszego Regulaminu a w szczególności  
z wymogami określonymi w rozdziale I pkt. 7 oraz innych danych na temat realizacji oraz 
Uczestnika, w tym wybór nagrody przez Uczestnika. Rozmowa telefoniczna powinna 
nastąpić w ciągu 4 godzin od wpłynięcia SMS-a do systemu, jeżeli godzina wpłynięcia SMS 
mieści się w czasie pracy Infolinii. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem przez dobę 
od momentu wpłynięcia SMS-a zgłoszeniowego do systemu Organizator zaprzestanie 
prób kontaktu z Uczestnikiem. Obowiązek kontaktu z Organizatorem będzie od tego 
momentu po stronie Uczestnika, 

b) w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszonej realizacji oraz Uczestnika, informacje na 
temat Uczestnika i realizacji zostaną przekazane DTHR przynależnemu regionowi,  
w którym występuje realizacja, 



c) poinformowanie Uczestnika o ewentualnej niepoprawności zgłoszenia, parametrów 
realizacji lub Uczestnika i odrzuceniu zgłoszenia konkursowego, 

d) weryfikacja realizacji przez DTHR w ciągu pięciu dni roboczych od przekazania przez 
przedstawiciela Organizatora do DTHR informacji o realizacji, po uprzednim umówieniu 
się z Uczestnikiem, 

e) w przypadku pozytywnej weryfikacji realizacji przez DTHR, DTHR przekaże 
Organizatorowi niezwłocznie informacje na ten temat, 

f) przyznanie i wysłanie Nagrody w przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich 
warunków Regulaminu, 

g) obligatoryjne podpisanie przez Uczestnika potwierdzenia odbioru Nagrody i deklaracji 
uczestnictwa w Klubie, która jest integralną częścią potwierdzenia odbioru [dalej: 
"Potwierdzenie odbioru"].  

2. Pierwszych 1000 osób, które zgłosiły się do Konkursu z realizacji Poddasza oraz 500 osób, 
które zgłosiły się do konkursu z realizacją Ściany, których realizacja i dane zostaną prawidłowo 
zweryfikowane oraz spełnią wszystkie warunki Regulaminu otrzymają Nagrodę. Kolejne 
osoby, które spełnią warunki Regulaminu, nie będą uprawnione do otrzymania Nagrody. 

3. Uczestnik Konkursu może się do niego zgłosić poprzez przesłanie SMS na Numer SMS o treści: 
"Mam realizację", 

4. Do Konkursu można zgłosić do czterech realizowanych inwestycji, z zastrzeżeniem punktu 5 
poniżej. 

5. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie cztery realizacje dotyczące tej samej lokalizacji, 
przy czym za "tę samą lokalizację" rozumie się zbiór położonych obok siebie lub w pobliżu 
siebie, nowobudowanych lub remontowanych domów jednorodzinnych (np. osiedle nowo 
wybudowanych wolnostojących domów jednorodzinnych). 

6. Dana realizacja może być zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz i wymaga oddzielnego 
zgłoszenia. 

7. Organizator będzie oczekiwał na zgłoszenia do Konkursu do dnia 15.12.2019 r. włącznie. Liczy 
się czas dotarcia SMS'a zgłoszeniowego do Organizatora. Ewentualne uwzględnienie przez 
Organizatora zgłoszeń, które nadejdą po tym terminie, będzie zależało od decyzji komisji 
konkursowej [dalej: "Komisja konkursowa"] 

8. Zgłoszenie przez Uczestnika realizacji musi zawierać dane, które zostaną przekazane 
przedstawicielowi Organizatora podczas rozmowy telefonicznej: 

 - imię i nazwisko Uczestnika, 
 - deklarację statusu wykonawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
 - deklaracje użycia wełny skalnej ROCKWOOL do ocieplenia zgłaszanej inwestycji, 
 - nazwę i miasto dystrybutora gdzie Uczestnik dokonał zakupu wełny ROCKWOOL 
 - dane teleadresowe realizacji, 
 - rodzaj realizacji: poddasze lub ściany zewnętrzne, 
 - termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia realizacji. 

- wybrana przez Uczestnika nagroda w konkursie.  
9. W przypadku realizacji nie spełniającej warunków niniejszego Regulaminu Uczestnik zostanie 

powiadomiony o tym fakcie przez Organizatora w dowolny sposób.  
10. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu jeśli uzna, na etapie weryfikacji 

wstępnej, że realizacja lub Uczestnik nie spełniają warunków Regulaminu. 
11. Zgłoszona realizacja i dane Uczestnika zostaną zweryfikowane przez DTHR.  
12. W przypadku uznania realizacji za nieprawidłową Uczestnik traci prawo do otrzymania 

Nagrody. 
13. W przypadku uznania realizacji za prawidłową i spełnieniu wszystkich warunków Regulaminu 

Uczestnikowi zostanie przyznana Nagroda a on sam zostanie o tym fakcie powiadomiony 
przez Organizatora. 



14. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczącej przyznania Nagrody Uczestnikom, których 
realizacja została zgłoszona w tym samym czasie, decyzję o wyborze Uczestnika, któremu 
zostanie przyznana Nagroda podejmie Komisja konkursowa. Decyzja Komisji konkursowej 
będzie podjęta w oparciu o kryterium terminu umówienia się na weryfikacje z DTHR. 
Ostatecznie zostanie zadane pytanie konkursowe dotyczące ocieplania wełną ROCKWOOL. 

15. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie Nagrody czy innych roszczeń związanych z 
udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Organizatora. 

16. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora, składająca się z 3 osób. 

17. W przypadku wystąpienia mniejszej liczby laureatów niż liczba Nagród, Nagrody nieprzyznane 
pozostają do dyspozycji Organizatora.  

18. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie. 

19. Komisja konkursowa może wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który wziął udział w Konkursie 
niezgodnie z Regulaminem lub nie przestrzega jego zapisów. 

20. W przypadku, gdyby okazało się, że laureatem został Uczestnik, który wziął udział w Konkursie 
niezgodnie z Regulaminem lub postępował wbrew jego zapisom, Uczestnik będzie musiał 
zwrócić otrzymaną Nagrodę lub jej równowartość. 

21. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od 
Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu. 

22. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące. 
23. Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora. 
24. Konkurs może zakończyć się przed 15.12.2019 r., jeśli pula Nagród zostanie wyczerpana przed 

tym terminem. Informacja o wcześniejszym zakończeniu Konkursu zostanie podana na stronie 
https://www.rockwool.pl/superwykonawca/promocja/ 

25. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuowania Konkursu. 

IV. NAGRODY 

1. Do wygrania w Konkursie jest 1500 Nagród, do wyboru w zależności od dostępności: 

1.1  Stołek z torbą monterską 

- Stołek z torbą monterską NEO TOOLS – 1 szt. 
- Nóż do cięcia wełny – 3 szt. 

1.2 Stół warsztatowy WORKMATE BLACK&DECKER 

1.3 Zestaw ubrań z bluzką 
- Bluzka z długim rękawem – 2 szt., 

- T-shirt – 4 szt., 

- Rękawice robocze – 2 szt., 

- Czapka zimowa – 2 szt. 

1.4 Zestaw narzędziowy 
- Poziomica Slim Milwaukee 100 cm – 1 szt., 

- Paca nierdzewna zębata – 1 szt., 

- Kastra budowlana 60l – 1 szt., 

- Miara zwijana – 2 szt., 

- Nóż do cięcia wełny – 3 szt. 

1.5 Zestaw ubrań z polarem 
- Polar roboczy Engelbert Strauss – 1 szt., 



- T-shirt „Władca elewacji” – 1 szt., 
- T-shirt „Władca poddaszy” – 1 szt. 

1.6 Zestaw z plecakiem i kubkami 

- Plecak – 1 szt., 
- Kubek ceramiczny „ROCKWOOL” – 4 szt., 
- Kubek termiczny „ROCKWOOL” – 1 szt., 
- Butelka filtrująca wodę DAFI – 1 szt. 

 
2. Ewentualne błędy w materiałach reklamowych nie dają Uczestnikowi prawa do wysuwania 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. 
3. W Konkursie Uczestnik może zdobyć Nagrodę za każdą pozytywnie ocenioną przez DTHR 

realizację. 
4. Uczestnikowi zostanie wysłana Nagroda wskazana przez DTHR podczas weryfikacji realizacji 

przez DTHR. 
5. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w papierowej deklaracji uczestnictwa w klubie 

SUPERWYKONAWCA ROCKWOOL lub adres podany na infolinii podczas weryfikacji zgłoszonej 
realizacji. 

6. O uzyskaniu Nagrody w Konkursie nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez 
wiadomość SMS lub w inny możliwy sposób. 

7. W przypadku odmowy przyjęcia Nagrody przez Uczestnika przechodzi ona do dyspozycji 
Organizatora. 

8. Nagrodzeni Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej 
Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, 
towarze lub usłudze. 

9. W związku z ewentualną niedostępnością danej Nagrody, określonej w niniejszym 
Regulaminie. Organizator może w dowolnym czasie trwania Konkursu zastosować zamiennik 
o podobnych właściwościach. Wybór zamiennika należy do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

10. W przypadku odmowy przyjęcia zamiennika przez Uczestnika, Uczestnik tym samym rezygnuje 
z otrzymania Nagrody w Konkursie, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

11. W przypadku, gdy okaże się, że nagrodzonym Uczestnikiem jest osoba, która nie spełnia 
warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci 
prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej Nagrody przed 
ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do zwrotu jej równowartości.  

12. W przypadku nie przyznania w okresie trwania Konkursu wszystkich Nagród przewidzianych 
do wygrania w Konkursie, pozostałe Nagrody pozostają własnością Organizatora. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Uczestnikowi z 
przyczyn od niego niezależnych. 

14. W przypadku ujawnienia przez Uczestnika wady Nagrody Uczestnik powinien zgłosić się do 
Organizatora, pod numer Infolinii, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 tygodni od 
dnia otrzymania Nagrody. 

V. OBOWIĄZEK PODATKOWY 

1. Uczestnicy, którzy zostaną Zdobywcami Nagród otrzymają dodatkowo Nagrodę pieniężną, w 
wysokości 11,11% wartości tych Nagród. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na poczet 
należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który Organizator 
przekaże bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Uczestnik w żadnym przypadku nie jest uprawniony do dochodzenia 
otrzymania równowartości ww. Nagrody bezpośrednio od Organizatora. 
 



VI. DANE UCZESTNIKÓW 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) [dalej: „RODO”] 
jest ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000089825, kapitał zakładowy 93.360.220 
zł, NIP 927-000-52-36. 

2. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 
w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz komunikację drogą elektroniczną z 
Uczestnikiem rejestrowane jest podczas nagrywanej rozmowy weryfikacyjnej o której mowa 
w rozdziale III, pkt. 1a. 

3. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu 
w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, liczba punktów 
zdobytych w Konkursie, a w przypadku Zwycięzców Nagrody dodatkowo - adres dostarczenia 
Nagrody, np. zamieszkania. 

4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podstawą przetwarzania danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego oraz w związku z udziałem w konkursie 

„Wykonawca ROCKu”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje 
możliwość udziału w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych narusza 
przepisy RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli prawnie umocowani pracownicy i 
współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator ma obowiązek 
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty biorące 
udział w realizacji Konkursu, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, 
transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz zapewniające wsparcie z zakresu 
IT. Dodatkowo Administrator wskazuje, iż dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie 
imienia i nazwiska będą publikowane w ramach rankingu uczestników konkursu „Wykonawca 
ROCKu” na stronie Internetowej https://www.rockwool.pl/ i będą widoczne dla każdego 
odwiedzającego tę stronę. 

6. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych 
z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs@oskarwegner.pl 
wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w ramach Konkursu 
"ROCKWOOL wspiera wykonawców – Zgłoś realizację i odbierz gwarantowaną nagrodę”, w 
treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail lub nr telefonu używany w Konkursie, oraz 
imię i nazwisko Uczestnika. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.  

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Odpowiedzialność Organizatora związana z przeprowadzeniem Konkursu i ewentualnymi 
roszczeniami jego Uczestników ograniczona jest do wysokości wartości Nagród 
przeznaczonych do wygrania w Konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość i nieterminowość doręczania, 
przez Pocztę Polską lub kuriera, listów, telegramów, e-maili i innych przesyłek wysyłanych 
przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.  



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, połączenia telefoniczne 
(stacjonarne i komórkowe). W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie takiego połączenia z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika, dostawcy usług telekomunikacyjnych lub dostawcy Internetu, z których usług 
korzysta Uczestnik. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników wobec Organizatora z tego tytułu nie 
będą uwzględniane. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach 
SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także 
odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których prowadzona jest 
komunikacja w ramach Konkursu.  

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wyrządzoną jego 
działaniami lub zaniechaniami w związku z jego udziałem w Konkursie. 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w przebiegu 
Konkursu. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres: 
OSKAR WEGNER Sp. z o.o., Pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin, z dopiskiem KONKURS ROCKWOOL. 
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem muszą zwierać imię i nazwisko Uczestnika, jego 
dokładny adres, opisu reklamacji oraz jej szczegółowe uzasadnienie. 

2. Reklamację należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy 
reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 31 stycznia 2020 r. włącznie, pod rygorem 
wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie. 
Reklamacje złożone po upływie zakreślonego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.  

3. Nie zgłoszenie roszczeń w ww. terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich 
roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

4. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika na piśmie e-mailem lub listem poleconym o 
uwzględnieniu lub odrzuceniu jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji 
wraz ze wskazaniem uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jeżeli 
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników 
Konkursu.  

2. O zmianach w Regulaminie Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni poprzez wysłanie 
informacji SMS na numer podany w SMS-owym zgłoszeniu konkursowym. 

3. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 
k.c. W sprawach niemających charakteru formalno-prawnego wiążące decyzje podejmuje 
Organizator. 

5. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.). 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 września 2019 roku. 

 



Szczecin, dnia 09 września 2019 roku 


