
Regulamin  konkursu „Magia ciepła w Twoim domu” 

 
1. Organizatorem konkursu „Magia ciepła w Twoim domu” nazywanego dalej  

Konkursem, jest Rettig Heating Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 

Rybnik, ulica Przemysłowa; biuro handlowe: 02-777 Warszawa, ul. 

Ciszewskiego 15, nazywana dalej Organizatorem 

 
2. Definicje: 

a) Formularz Zgłoszenia  – formularz elektroniczny na stronie www.purmo.pl  
potwierdzający udział w konkursie. 

 
b) Polecany Projektant Purmo – projektant, którego dane zamieszczone są na 

liście polecanych projektantów Purmo opublikowanej na stronie 

www.purmo.pl  
 

c) Kompletne zgłoszenie – zgłoszenie nadesłane przez uczestnika, które 
zawiera wszelkie obligatoryjne warunki: wypełniony formularz zgłoszenia 

wraz z podanym wykreowanym hasłem oraz stroną tytułową projektu 
instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) i/lub wody użytkowej. 

 

d) Uczestnik konkursu - uczestnikiem może być każdy pełnoletni klient, 
będący osobą fizyczną, który zamówi projekt u Polecanego Projektanta 

Purmo 
 
3. Termin trwania konkursu.   

 
Konkurs będzie prowadzony w okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r. 

 
4. Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest wyłonienie wśród wszystkich nadesłanych kompletnych 

zgłoszeń uczestnika, który na wypełnionym formularzu nadeśle najlepsze według 

oceny komisji hasło na 25-lecie marki Purmo w Polsce. 

5. Zwycięzca konkursu. 

Zwycięzcą konkursu i zdobywcą nagrody głównej zostanie uczestnik, którego 

hasło na 25-lecie marki Purmo zostanie uznane przez komisję złożoną z 

przedstawicieli pracowników działu marketingu Organizatora za najlepsze. 

6. Nagrody: 

a) Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest voucher na zakup produktów  

Purmo o wartości 5000 PLN lub równowartość tej kwoty w Bonach Sodexo 

(w przypadku zakupu produktów Purmo przed zakończeniem konkursu). 

b) Wszyscy uczestnicy, którzy wraz ze zgłoszeniem konkursowym oraz 

pierwszą stroną projektu nadeślą propozycję hasła otrzymają nagrodę w 

postaci zwrotu kosztów projektu w bonach Sodexo Pass w wysokości 250 

PLN. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać tylko jedno hasło. 

http://www.purmo.pl/
http://www.purmo.pl/


c) Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród 

wybranym uczestnikom konkursu. 

7.  Warunki uczestnictwa w konkursie. 

Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a) Zamówienie projektu instalacji centralnego ogrzewania i/lub wody 

użytkowej u Polecanego Projektanta Purmo, 

b) Wypełnienie obligatoryjnych pól Formularza Zgłoszeniowego konkursu ,  

c) Zaproponowanie jednego hasła na 25 lecie Purmo  

d) Przesłanie w/w Formularza wraz z załączonym plikiem pierwszej  strony 

projektu instalacji zawierającej adres inwestycji, nazwisko i numer 

uprawnień Projektanta 

e) Wyrażenie zgody na weryfikację projektu lub zrealizowanej instalacji przez 

przedstawiciela handlowego Purmo. 

f)  Wyrażenie zgody na publikację swoich danych na liście laureatów na 

stronie www.purmo.pl 

 

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu. 

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony do dnia 14 lipca 2017r 

9. Ogłoszenie zwycięzcy i publikacja wyników. 

a) Lista laureatów będzie publikowana na stronie www.purmo.pl 

b) Każdy uczestnik podpisując formularz zgłoszeniowy zgodnie z zawartą w 

nim klauzulą  zgadza się na umieszczenie swoich danych (imię, nazwisko, 

miasto) na stronie internetowej www.purmo.pl 

c) Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na stronie internetowej www.purmo.pl 

 
 

 
10. Wydawanie nagród. 
  

a) Wydanie nagrody następuje w terminie 30dni od momentu otrzymania 
zgłoszenia poprzez wysłanie jej pocztą kurierską przez Organizatora na 

adres zadeklarowany w Zgłoszeniu Konkursowym, na nazwisko uczestnika.  
b) Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator. 

c) Nagrody nieodebrane w ciągu 7 dni pozostają własnością Organizatora. 

d) Organizator dopełni obowiązku podatkowego za uczestników, którzy 

zdobędą nagrody w konkursie, poprzez opłacenie zryczałtowanego podatku 

od nagród w swoim Urzędzie Skarbowym 

 
11. Reklamacje 

http://www.purmo.pl/
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a) Do składania reklamacji z tytułu uczestnictwa w  Konkursie upoważniony 
jest każdy Uczestnik, który brał w nim udział. 

b) Reklamacje składane mogą być wyłącznie w formie pisemnej na adres lub 
w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od daty zakończenia 
Konkursu 

c) W reklamacji należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny) składającego roszczenie, zarzut oraz treść żądania. 

d) Wszelkie reklamacje dotyczące wysyłanych nagród mogą być zgłaszane 

wyłącznie w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

12. Możliwość zapoznania się z treścią regulaminu. 

Każdy z uczestników  konkursu ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu 

Konkursu w biurze handlowym Organizatora – Warszawa – ul. Ciszewskiego 15, 

przez cały okres trwania  Konkursu. 


