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REGULAMIN KONKURSU  

„BĄDŹ EKO I ŻYJ BEZPIECZNIE PO STRONIE SŁOŃCA” 

ORAZ PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Firma AKSON Elektro Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kossaka 10, 

65-140 Zielona Góra, KRS: 0000425511, NIP: 9291847236, REGON: 081051141. 

2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 1 listopada 2021r do 30 kwietnia 2022r. 

(Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia terminu przeprowadzenia 

Konkursu). 

3. Zdjęcia konkursowe jak również wszelkie pytania i sugestie związane z konkursem należy 

przesyłać wyłącznie na adres: biuro@postronieslonca.pl 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach  

i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 

regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

§ 2 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest promocja aktywnego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia 

Uczestników. 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która spełni łącznie następujące warunki: 

a) podpisze w okresie obowiązywania Konkursu (zgodnie z §1 pkt. 2) z Firmą AKSON 

Elektro Sp. z o.o. Umowę na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na 

nieruchomości do której posiada tytuł prawny, 

b) nie odstąpi od Umowy w okresie trwania Konkursu, 

c) dokona pełnego rozliczenia finansowego Umowy zgodnie z jej zapisami, 

d) prześle na adres biuro@postronieslonca.pl zdjęcie konkursowe zgodnie z pkt 2, 

e) przesłanie zdjęcia zgodnie z punktem d) jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania 

się i akceptacją zapisów Regulaminu przez Uczestnika konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcie oświadcza, że: 

- zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość 

praw autorskich, 

- uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej fotografii na rozpowszechnianie 

ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych  

z konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych 

Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych 

Organizatora, 
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- zdjęcie nie łamie praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich. 

 

Zdjęcie konkursowe należy wysłać na adres mailowy: biuro@postronieslonca.pl, 

umieszczając w tytule maila:  „KONKURS – [nr umowy podpisanej z Firmą AKSON]”. 

 

- Aby zdjęcie konkursowe zostało ocenione przez komisję konkursową musi być ściśle 

związane z tematem konkursu i przedstawiać aktywny lub ekologiczny lub 

bezpieczny tryb życia uczestnika konkursu lub/i jego najbliższych. 

 

- Z udziału w konkursie wyklucza się zdjęcia, które zostały zmienione lub przerobione za 

pomocą programów graficznych. 

- Przyjmowane są jedynie zdjęcia cyfrowe, 

- Zdjęcie nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści. 

- Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.postronieslonca.pl 

b) łączne spełnienie warunków podanych w §3 p.1 i 2. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. W ramach konkursu przyznana zostanie zwycięzcy Konkursu nagroda I stopnia:  

 

- AKUMULATOROWA SAMOJEZDNA KOSIARKA AUTONOMICZNA. 

 

2. Laureatów i wyróżnionych w konkursie wylosuje kapituła powołana przez Organizatora. 

Kapituła będzie się składać z 3 osób. Wybór nagrodzonej pracy odbędzie się w przeciągu  

1 miesiąca od dnia zakończenia Konkursu, tj do dnia 31 maja 2022r. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną 

w przeciągu 7 (siedmiu) dni od dnia losowania zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu, na 

wskazany przez nich w trakcie Konkursu adres e-mail. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

Konkursu pojawi się także na stronie www.postronieslonca.pl oraz mediach 

społecznościowych Organizatora. 

5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie  

3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia lub potwierdzić wolę podczas rozmowy 

telefonicznej. 

6. Za przekazanie i dostarczenie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator. 
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ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

1. Każdej osobie (zwanej dalej Rekomendującym), która spełni łącznie następujące warunki: 

a) podpisze w okresie obowiązywania Konkursu (zgodnie z §1 pkt. 2) z Firmą AKSON 

Elektro Sp. z o.o. Umowę na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na 

nieruchomości do której posiada tytuł prawny, 

b) nie odstąpi od Umowy w okresie trwania Konkursu, 

c) dokona pełnego rozliczenia finansowego Umowy zgodnie z jej zapisami, 

d) zarekomenduje innej osobie (zwanej dalej Rekomendowanym) kontakt z Firmą 

AKSON Elektro Sp. z o.o. 

e) prześle na adres biuro@postronieslonca.pl maila z informacją o tym fakcie oraz danymi 

osoby Rekomendowanej, 

a 

f) osoba Rekomendowana podpisze w okresie obowiązywania Konkursu (zgodnie z §1 

pkt. 2) z Firmą AKSON Elektro Sp. z o.o. Umowę na zaprojektowanie i montaż 

instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości do której posiada tytuł prawny, 

g) nie odstąpi od Umowy w okresie trwania Konkursu, 

h) dokona pełnego rozliczenia finansowego Umowy zgodnie z jej zapisami, 

 

przysługuje prawo do jednej nagrody za każdą osobę Rekomendowaną zgodnie z zapisami 

zawartymi w punkcie 1 z katalogu nagród Programu Lojalnościowego. Nie ma ograniczenia 

co do ilości osób Rekomendowanych a co za tym idzie możliwości otrzymania nagrody za 

każdą z nich. 

 

2. Katalog nagród Programu Lojalnościowego: 

- ZESTAW NARZĘDZI W TYM ELEKTRONARZĘDZIE 

- BEZPRZEWODOWY SYSTEM ALARMOWY GSM 

- INTELIGENTNA DONICZKA SMART GARDEN 3 

- NAWILŻACZ POWIETRZA 

- ODKURZACZ PRZYDOMOWY – urządzenie sprzątające na sucho i mokro 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 

oraz w związku z wydaniem nagród. 

3. Uczestnik wyraża zgodę za zamieszczenie przesłanego zdjęcia oraz w przypadku zwycięstwa 

również wizerunku (zdjęcie z wręczenia nagrody) oraz imienia i nazwiska na stronie 
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internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora w informacjach 

publikowanych w związku z Konkursem. 

4. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z konkursem. 

Administratorem danych osobowych będzie Firma AKSON Elektro Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 

Kossaka 10, 65-140 Zielona Góra, KRS: 0000425511. Przesłane dane osobowe: 

- nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom 

- nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa 

- będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody. 

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany  

(w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony 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 oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

www.postronieslonca.pl. 
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