
REGULAMIN KONKURSU  „Wybieram ECO(L) i wsiadam na rower” 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wybieram ECO(L) i wsiadam na rower” (zwanym dalej “Konkursem”) 

jest Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Równej 2, 80-067 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000194595, NIP: 5841383568, REGON: 191129286, kapitał zakładowy 1 000 000 zł;.
(zwana dalej „Organizatorem” lub Ecol-Unicon). Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.

919-921 Kodeksu cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu 
cywilnego.

2. Przedmiotem Konkursu jest zaangażowanie projektantów, będących Uczestnikami Konkursu w sformułowanie 
przez nich opinii, na temat używania kalkulatorów Ecol-Unicon na platformie WaterFolder,(https://

waterfolder.com/ ) na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
3. Regulamin Konkursu będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora www.ecol-

unicon.com
4. Fundatorem nagrody jest Ecol-Unicon. .

§ II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, pełnoletnie, spełniające postanowienia i warunki niniejszego regulaminu, zwanego dalej 
„Regulaminem”.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty i osoby 
współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez 
członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 
rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i  zaakceptowaniem jego 
treści. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia łącznie wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie warunków, o których mowa   w § III pkt. 3 
Regulaminu.

§ III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Informacja o Konkursie pojawi się w dniu 01.03.2023 roku na stronie internetowej i mediach 

społecznościowych Organizatora Konkursu.
2. Konkurs rozpocznie się dnia 01.03.2023 roku, o godzinie 11:00 i zakończy dnia 28.03.2023 roku o godzinie 

17:00, a  ogłoszenie Laureata Głównego i  Laureatów nastąpi na zakończenie konferencji WaterFolder Day 
28.03.2023 roku.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Dobrać urządzenie Ecol-Unicon na kalkulatorze WaterFolder dostępnego pod adresem: https://

waterfolder.com/  i wysłać zgłoszenie do Konkursu przez formularz „Wyślij zapytanie”. Formularz znajduje 
się na końcowym etapie doboru kalkulatora, gdzie  należy wybrać Temat wiadomości Zapytanie ogólne i 
wpisać hasło „Biorę udział w konkursie” w treści wiadomości.

b) Dodać komentarz pod postem konkursowym Organizatora konkursu na jego profilach na portalach 
społecznościowych  Facebook lub LinkedIn  i kreatywnie  wyrazić opinię na temat:   „Dlaczego warto 
korzystać z kalkulatorów Ecol-Unicon”.

c) Pojawić się na stoisku Ecol-Unicon 28.03.2023 roku podczas WaterFolder Day, które będzie miało miejsce 
w Międzynarodowe Targi Gdańskie – AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) i być obecnym w czasie 
ogłaszania Laureata Głównego i  Laureatów Konkursu.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie wizerunku Uczestnika na 

potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania 
Uczestnika wykonane w związku z realizacją Konkursu mogą zostać wykorzystane przez Organizatora 
Konkursu, bezterminowo i bez   ograniczeń  terytorialnych w trakcie spotkań, konferencji, targów, w serwisie 
internetowym, w telewizji, radiu, prasie, broszurach, materiałach zdjęciowych i innych materiałach 
marketingowych, promocyjnych i handlowych Organizatora, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/
wypowiedzi Uczestnika na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie, zarówno w trakcie Konkursu jak i po 
jego zakończeniu. Nie wyrażenie zgody przez Uczestnika w powyższym zakresie  oznacza 
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uznanie  jego udziału w Konkursie za nieważny, bez prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Organizatora. 

 
§ IV. NAGRODA I WYRÓŻNIENIA  

1. Nagrodą, zwaną dalej „Nagrodą Główną” w Konkursie jest: 1 (jeden) rower o wartości ok. 2000 zł brutto (dla 
Laureata Głównego). Organizator przewidział również nagrody wyróżnienia tj. 5 (pięć) takich samych 
gadżetów w postaci zestawu upominków firmowych Ecol-Unicon  (dla 5 (pięciu)   Laureatów). 

2. Laureatem Głównym  Konkursu zostaje jedna osoba, która spełni wszystkie warunki łącznie określone w § III 
pkt. 3 Regulaminu i najbardziej kreatywnie wyrazi opinię na zagadnienie konkursowe wskazane w § III pkt 3 
b).O najbardziej kreatywnym uargumentowaniu  opinii na zagadnienie konkursowe:  „dlaczego warto 
korzystać z kalkulatorów Ecol-Unicon” zdecyduje w sposób wiążący i zgodnie ze swoim wyłącznym uznaniem  
Komisja Konkursowa (dalej też: Komisja). Laureatami  zostaje 5 osób, które  w wyłącznej ocenie  Komisji na 
równym poziomie  kreatywności  wyrażą opinię na  ww. zagadnienie konkursowe.. 

3. Przekazanie Nagrody Głównej Laureatowi Głównemu i nagród wyróżnienia Laureatom odbędzie się po 
okazaniu dowodu tożsamości i pozytywnej  weryfikacji Laureata Głównego i Laureatów przez Organizatora. 

4. Laureat Główny i Laureat traci prawo odpowiednio do Nagrody Głównej i nagrody wyróżnienia, bez 
jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe (zob. § VI  pkt. 1  
Regulaminu) są błędne lub nieprawdziwe, a w szczególności nie zgadzają się z przedstawionym dowodem 
tożsamości przy odbiorze Nagrody Głównej lub nagrody wyróżnienia. 

5. Laureatowi Głównemu i Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej lub nagród wyróżnienia 
na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju.  

6. Laureat Główny lub Laureat Konkursu może zrzec się Nagrody Głównej lub nagrody wyróżnienia w momencie   
jej wręczania, ale w zamian nie przysługuje mu żadna inna nagroda, ani ekwiwalent pieniężny.  

7. Laureat Główny i Laureat nie mogą  przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie. 
 
 § V. TERMINY I ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD  

1. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w dniu 28.03.2023roku, o godzinie 17:00 (godzina planowana- możliwe 
opóźnienie wynikające z przebiegu wydarzenia, co będzie ogłaszane przez Organizatora na bieżąco w trakcie 
wydarzenia),na scenie głównej wydarzenia WaterFolder Day. 

2. W przypadku nie zgłoszenia się w ciągu trzykrotnego wywołania nazwiska Laureata Głównego lub Laureata, 
prawo do Nagrody Głównej lub nagrody wyróżnienia  przepada, a Komisja Konkursu wskazuje kolejnego 
Laureata Głównego lub Laureata. 

3. Komisja Konkursowa w składzie: Aneta Romanik, Sylwia Molewska, Grzegorz Boguś, Joanna Choroba 
zdecyduje o najciekawszej i najbardziej kreatywnej w ocenie Komisji opinii na zagadnienie konkursowe i 
przyzna Nagrodę Główną oraz nagrody wyróżnienia, na zasadach niniejszego Regulaminu. 

4. Laureat Główny i Laureaci  są zobowiązani do okazania swojego dowodu tożsamości, w celu zweryfikowania i 
potwierdzenia danych osobowych – imienia i nazwiska oraz do podania numeru telefonu do kontaktu.  

5. Laureat Główny wraz z Nagrodą Główną,  otrzyma kartę gwarancyjną produktu, która uprawniać go będzie do 
zgłaszana ewentualnych reklamacji wobec producenta Nagrody Głównej. Organizator nie pośredniczy w 
procesie reklamacji produktu, ani nie mogą być do niego zgłaszane jakiekolwiek roszczenia w związku z 
wadliwością produktu.  
 

§ VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podawanych przez Uczestników 

Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagrody Głównej i nagród wyróżnienia , z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, iż nie prowadzi kontroli, ani nie monitoruje treści umieszczanych przez Uczestników w 
zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem podjęcia  działań przez Organizatora  w związku  z 
usunięciem treści naruszających Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązujące.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą 
sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności:  
a)  Uczestników, których działania ingerują w mechanizm działania Konkursu;  
b) Osób, które  nie ukończyły 18 lat.  

 
§ VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach prowadzenia Konkursu, przyznawania Nagrody, 



wydawania, odbioru i rozliczania Nagrody, a także na potrzeby dalszych działań związanych z Konkursem i 
Organizatorem.  
 

§ VIII REKLAMACJE I SKARGI  
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu, 

winny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 
„Konkurs”. Reklamacje lub skargi powinny być zgłoszone w terminie 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników, 
ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu ww. terminu  decyduje 
data stempla pocztowego reklamacji lub skargi w formie pisemnej (listownej). 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.  

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym, w terminie 14 
(czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, a , co oznacza , że Uczestnikowi nie 

przysługuje dalsza ścieżka odwoławcza. 
 
§ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
przepisy powszechnie obowiązujące.. 

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane 
wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla  siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany  Regulaminu w sposób jednostronny i 
wiążący dla Uczestników. Niniejszy Regulamin stanowi  wyłączny  dokument określający zasady Konkursu. 
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu do momentu jego rozpoczęcia. W przypadku, 
gdy możliwość przeprowadzenia Konkursu będzie zagrożona przez jakiekolwiek okoliczności niezależne od 
Organizatora, Organizator zgodnie z własnym uznaniem uprawniony będzie do przerwania i  zakończenia 
Konkursu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu 
przerwania i  zakończenia Konkursu. 
 


