Regulamin konkursu „Rewolucja na Dachu ONLINE” organizowanego przez Budmat
Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Rewolucja na Dachu ONLINE” (zwanego dalej „Konkursem”) jest
firma Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, NIP: 7740015083, REGON:
610023049 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie.
3. Konkurs trwa od początku do końca transmisji odcinka programu internetowego „Rewolucja
na Dachu ONLINE” (zwanego dalej programem), emitowanego w dniu 18.11.2021 o godzinie
18.00 na kanałach marketingowych firmy Budmat (Facebook, YouTube)
4. Celem Konkursu jest wzbudzenie wśród Uczestników zainteresowania marką Budmat oraz
zachęcenie ich do zakupu produktów tej marki.
5. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu siedzibie Organizatora – Budmat
Bogdan Więcek, Płock 09-407 ul. Otolińska 25 oraz pod linkiem https://bit.ly/3mHXEaO
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Budmat.

§2 Warunki udziału w Konkursie
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba zatrudniona u Organizatora ani w żadnej innej
spółce z grupy Budmat (Budmat Transport Sp. z o.o., Budmat Materiały Budowlane Sp. z o.o.,
BIMERG Sp. z o.o., Budmat Auto Sp. z o.o.).
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
4. Warunkiem zostania Uczestnikiem konkursu, jest wypisanie w komentarzach pod
transmisjami odpowiedzi na pytania zadawanych przez prowadzących Program. Udzielenie
odpowiedzi na pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgód zawartych w formularzu.

§3 Zasady, przebieg i treść Konkursu
1. Przebieg konkursu:
a. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania zadane przez
prowadzących program do końca trwania programu. Liczy się pierwsza podana
odpowiedź. Odpowiedzi edytowane lub udzielone po programie nie będą brane pod
uwagę.
b. W celu nadzoru nad konkursem, Organizator powoła specjalną komisję (zwaną dalej
Komisją), w skład której wejdą 3 pracownicy Organizatora wyznaczeni przez Pana
Michała Hermanowskiego – p.o. Dyrektora Działu Marketingu Budmat.
c. Osoba, która najszybciej odpowie prawidłowo na 3 zadane pytania, na każdej z
platform (YouTube, Facebook) otrzyma od Organizatora zestaw nagród. (1 koszulka na
1 platformę, razem 2 koszulki),
d. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa
do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

e. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.
2. Treść konkursu:
"Odpowiedz w sekcji czatu na 3 pytania: 1. Do jakiej blachodachówki zrobiliśmy pierwszą
wiatrownicę modułową? 2. Co jest w zestawie wiatrownicy do paneli dachowych Optimus? 3. Do
jakich paneli dachowych pasuje Optimus?”
3. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się w komentarzach lub sekcji czatu pod
transmisjami na wyżej wymienionych kanałach marketingowych, po weryfikacji odpowiedzi
przez komisję.

§4 Nadzór nad przebiegiem konkursu i kwestie bezpieczeństwa
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w
szczególności Uczestników, którzy:
a. Swoim zachowaniem wpływają negatywnie na wizerunek firmy Budmat,
b. Wykazują się innym zachowaniem powszechnie uważanym za obraźliwe i
nieprawidłowe.
2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować
będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

§5 Nagrody
1. Fundator nagród dla Uczestników konkursu, przewidział następujące nagrody
a. Za zajęcie 2 pierwszych miejsc (najszybsze prawidłowe odpowiedzi) – T-shirt firmy
Budmat, czapka, miarka. Jako pierwsze odpowiedzi liczymy pierwszą prawidłową w
transmisji na YouTube oraz pierwszą prawidłową w transmisji na FB.
2. Nagrody rzeczowe zostaną doręczone Zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§6 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres:
Budmat Bogdan Więcek, Płock 09-407 ul. Otolińska 25, z dopiskiem „Dział Marketingu Konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt_marketing@budmat.com.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
Decyduje data stempla pocztowego - data nadania lub data przesłania maila.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Każda reklamacja zostanie rozpoznana w formie decyzji, która zostanie wysłana do
składającego reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku
odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo
jej dwukrotnego awizowania, decyzję uznaje się za dostarczoną.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dyrektora Działu Marketingu Budmat.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę
na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na
opublikowanie imienia i/lub nazwiska.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie i otrzymanie Nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania
danych.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2015 poz.2135
ze zmianami) + RODO.
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników Konkursu innym
podmiotom, oprócz przypadków koniecznych w celu wysyłki nagród (np. przekazanie danych
firmie kurierskiej).

§8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora – firmy Budmat Bogdan Więcek, Płock
09-407 ul. Otolińska 25.
2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

