Regulamin konkursu dla instalatorów „SZTANGI W DŁOŃ!”

1.

Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu „SZTANGI W DŁOŃ!”, nazywanego dalej Konkursem, jest
Purmo Group Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ulica Przemysłowa
11; biuro handlowe: 02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15, nazywana dalej
Organizatorem.

2.

Formularz Zgłoszenia
Formularz elektroniczny zlokalizowany na stronie https://www.purmo.com/plPL/sztangiwdlon potwierdzający udział Instalatora w Konkursie, w którym zawarte są
pola na dane osobowe umożliwiające identyfikację uczestnika Konkursu oraz miejsce
na wpisanie punktów sprzedaży autoryzowanych dystrybutorów Purmo, w których
uczestnik dokonuje zakupu.

3. Formularz Zgłoszenia i zamówienia nagród
Formularz w formie drukowanej, w którym oprócz danych potwierdzających
tożsamość uczestnika Konkursu zawarte są pola wyboru nagród oraz miejsce na
wpisanie wartość obrotu produktów Purmo objętych zakresem Konkursu. Wersję PDF
można pobrać i wydrukować ze strony konkursu: https://www.purmo.com/plPL/sztangiwdlon
4. Zakres Konkursu
Konkursem objęte są produkty Purmo z asortymentu zawartego w „Katalogu
technicznym - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, systemy rurowe” z
wyłączeniem narzędzi, zakupione u autoryzowanych dystrybutorów Purmo na terenie
Rzeczypospolitej Polski. „Katalog techniczny ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe,
systemy rurowe” oraz lista autoryzowanych dystrybutorów dostępne są na stronie
www.purmo.pl, w zakładce: https://www.purmo.com/pl-pl/kontakt/gdzie-kupic
5. Uczestnictwo w Konkursie
Konkurs przeznaczony jest dla Instalatorów wykonujących instalacje c.o., chłodu lub
wody użytkowej, w których zainstalowane zostały lub będą zainstalowane zakupione
produkty Purmo objęte Konkursem.
6. Zasięg terytorialny Konkursu
Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polski.
7.

Termin Konkursu
Konkurs będzie prowadzony w okresie od 1 lipca do 31 października 2021 roku.

8. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie czterech najlepszych instalatorów, którzy zdobędą
największą liczbę punktów wynikających z zakupu produktów Purmo objętych
konkursem przeznaczonych na wykonanie instalacji.

9. Warunki udziału w Konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) zakup produktów Purmo przeznaczonych na instalacje c.o., chłodu lub wody
użytkowej, objętych zakresem Konkursu na kwotę min 10.000 PLN w czasie trwania
Konkursu.
b) zgłoszenie się do Konkursu za pomocą elektronicznego FORMULARZA ZGŁOSZENIA
dostępnego na stronie Konkursu: https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon lub
przesłanie skanu wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA w wydrukowanej wersji z
podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na e-mail:
janusz.skibniewski@purmogroup.com do dnia 8 listopada 2021 roku. Formularze
dostarczone po tym terminie mogą nie zostać zakwalifikowane do Konkursu.
10. Punktacja
Uczestnicy konkursu otrzymują 1 punkt za zainstalowanie produktów objętych
konkursem o wartości 2000 PLN netto.
11. Weryfikacja i sposób zatwierdzania zgłoszeń.
a) Zgłoszenia do Konkursu i deklarowana wartość zakupu, będą weryfikowane i
zatwierdzane przez Regionalnych Menadżerów Sprzedaży Purmo zgodnie z
regionami handlowymi: https://www.purmo.com/pl-pl/kontakt/osoby-dokontaktu
b) Organizator poprzez Regionalnych Menadżerów Sprzedaży Purmo zweryfikuje
deklarowane wartości zakupu we wskazanych na formularzach punktach
sprzedaży autoryzowanych dystrybutorów Purmo
12. W spornych przypadkach Organizator może poprosić okazania lub przesłania
mailem dowodów zakupu w postaci faktur od dystrybutora z zachowaniem zasad
Rodo i tajemnicy handlowej.
13. Nagrody główne
Nagrody główne zostaną przyznane czterem najlepszym instalatorom, z największą
ilością punktów. Nagrodami głównymi są:
1 miejsce: zaciskarka akumulatorowa Mini z kompletem szczęk
2 miejsce: kamera termowizyjna Flir C5 wraz ze szkoleniem z obsługi
3 miejsce: zestaw profesjonalnych narzędzi Milwaukee (Skrzynka, wkrętarka, wiertarka
udarowa, lampa, głośnik Bluetooth, nożyce do cięcia rury pex i nożyce do cięcia rur
metalowych)
4 miejsce: zestaw profesjonalnych narzędzi Milwaukee (Skrzynka, wkrętarka, wiertarka
udarowa, lampa, głośnik Bluetooth, nożyce do cięcia rury pex i nożyce do cięcia rur
metalowych).
14. Nagrody za punkty zdobyte w Konkursie
Uczestnik może wymienić punkty zdobyte w Konkursie na następujące nagrody:
1 pkt - T-shirt Purmo
3 pkt – przyciemniane okulary ochronne Milwaukee
6 pkt – kombinezon roboczy
7 pkt – nożyce do cięcia rur.
10 pkt – dalmierz laserowy Milwaukee

12 pkt – zestaw kalibratorów
15 pkt – taker
15 pkt – latarka robocza Milwaukee
25 pkt – wiertarko -wkrętarka udarowa Milwaukee
30 pkt – Kamera Inspekcyjna Milwaukee
50 pkt - Rozwijacz kołowy do rur
50 pkt - laser krzyżowy Milwaukee
15. Alternatywne nagrody
W przypadku wyczerpania się danego asortymentu u producenta organizator
zastrzega sobie prawo do przekazania nagród podobnej wartości i jakości.
16. Dodatkowe nagrody
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród wybranym
uczestnikom Konkursu, np. w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez
laureatów Konkursu, którzy zajmą miejsca 1-4.
17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Przesyłając elektroniczny FORMULARZA ZGŁOSZENIA lub Formularz zamówienia nagród
instalator wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez
organizatora oraz na publikację jego danych osobowych (Imię, nazwisko, miasto) w
materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu, według wyboru Organizatora, w
szczególności na stronach www.purmo.pl
18. Potwierdzenie znajomości regulaminu Konkursu
Złożenie zgłoszenia konkursowego jest potwierdzeniem zapoznania się przez
instalatora z warunkami regulaminu oraz ich przyjęciem bez zastrzeżeń.
19. Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 16 listopada 2021 roku. Najlepszych czterech
Instalatorów zatwierdzi komisja złożona z przedstawicieli organizatora w składzie:
Janusz Skibniewski
Marcin Kotarski
Bogusław Kwiecień
20. Wydanie nagród uczestnikom Konkursu
Wydanie nagrody następuje przez przekazanie jej przez pracownika organizatora
bezpośrednio laureatowi lub wyjątkowych sytuacjach nagrody zostaną wysłanie
pocztą kurierską na adres podany przez laureata w terminie do 21 grudnia 2021 roku.
21. Koszty wysyłki nagród
Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.
22. Nieodebrane nagrody
Nagrody nieodebrane w ciągu 7 dni pozostają własnością Organizatora.
23. Obowiązek podatkowy
Instalatorzy, którzy otrzymają nagrody, są zobowiązani do podania Organizatorowi

danych niezbędnych do spełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z
przepisów podatkowych.
Organizator dopełni obowiązek podatkowy za nagrodzonych laureatów zgodnie z
obowiązującymi przepisami – odprowadzi do właściwego (swojego) Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek stanowiący część pieniężną nagrody za każdą
nagrodę wydaną w Konkursie.
24. Reklamacje
Do składania reklamacji upoważniony jest każdy Instalator, który brał udział w
konkursie.
Reklamacje składane mogą być wyłącznie w formie pisemnej na adres lub w
siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
W reklamacji należy podać dane personalne składającego, zarzut oraz treść
roszczenia.
Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanych nagród powinny być
zgłaszane w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania.
Odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych, odpowiedzialność z tytułu
rękojmi lub gwarancji ponoszą producenci przedmiotów stanowiących nagrody.
Wyłączone są roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
25. Dostępność regulaminu
Każdy z uczestników Konkursu ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu na
stronie https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon oraz w biurze handlowym
Organizatora – Warszawa – ul. Ciszewskiego 15 przez cały okres trwania Konkursu.

