
REGULAMIN KONKURSU
„30 nagród na 30-lecie Hadex”

1. Postanowienia ogólne
1.1.Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „30 nagród na 30-lecie

Hadex”,  zwanym  dalej  „Konkursem”.  Warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  określone  są
wyłącznie w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

1.2.Organizatorem konkursu jest Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. Z o.o. z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul Łąkowej 2,wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS  0000050818,  kapitał  zakładowy  766 000  zł,  NIP:  633-19-43-916  zwany  dalej
„Organizatorem”.

1.3.Fundatorem i wydającym nagrody jest Organizator. 
1.4. Uczestnikiem  konkursu  może  być  każda  osoba  fizyczna  oraz  firma,  która  łącznie  spełni

następujące warunki, z zastrzeżeniem ust.1.5 niniejszego paragrafu:
- jest pełnoletnia

         - spełni zasady określone w pkt.3 Regulaminu
         - zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu
1.5. Uczestnikami  konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  Organizatora,  a  także  członkowie  ich

rodzin oraz osoby wykonujące na rzecz Organizatora umowy zlecenia, o dzieło, odbywające
staż,  odbywające praktyki  i  przygotowanie  zawodowe.  Przez  członków rodzin,  o  których
mowa  wyżej  rozumie  się:  dzieci,  rodziców,  małżonków  i  osoby  pozostające  w  stosunku
przysposobienia.

2. Miejsce i Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs rozpoczyna się 25.03.2016r., a kończy się 30.04.2016r. Uczestnicy mają możliwość

dokonania zgłoszeń od godziny 00:00:00 dnia 21 marca 2016r. do godziny 23:59:59 dnia 30
kwietnia 2016r. Decyduje data wpłynięcia formularza na skrzynkę mailową lub data nadania
pracy konkursowej w formie listownej na adres podany w pkt. 3.3 Regulaminu). 

2.2. Konkurs organizowany jest w siedzibie Organizatora w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Łąkowej 2,
na stronie internetowej www.hadex.com.pl/konkurs oraz profilu Hadex na facebooku.

2.3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie, bez
formularza zgłoszeniowego  lub nadesłane po upływie  terminu, o którym mowa powyżej,
nie będą podlegały ocenie. 

3. Zasady i przebieg konkursu
3.1.Warunkiem  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  wykonanie  pracy  artystycznej  w  dowolnej

formie płaskiej  lub przestrzennej np.  rysunek, zdjęcie,  wiersz  itp.  z  wykorzystaniem logo
firmy „Hadex”  bądź w przypadku wiersza z użyciem w treści słowa „Hadex” zwana dalej
„Pracą artystyczną”.  

3.2. Podstawą do wyłonienia zwycięzców wśród nadesłanych prac będzie kreatywne podejście,
oryginalny pomysł i staranność wykonania.

3.3.Praca artystyczna powinna być spójna z tematyką konkursu i może być wykonana w dowolnej
technice artystycznej.

3.4.Uczestnik konkursu może przesłać swoją pracę artystyczną:
                    -za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  
                     www.hadex.com.pl/konkurs ( pliki w formacie PDF bądź JPG)
                    - pocztą na adres: Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. Z o.o. , ul. Łąkowa 2, 

44.268 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem na kopercie : „Hadex konkurs na 30-lecie”. 
                      Wówczas do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy  (Załącznik nr 1 do Regulaminu),  który można także pobrać ze strony konkursowej.
Prace artystyczne bez prawidłowo uzupełnionego i podpisanego formularza nie będą rozpatrywane.

http://www.hadex.com.pl/
http://www.hadex.com.pl/konkurs


3.5. Materiał konkursowy będzie oceniać powołane przez Organizatora Jury.
3.6. Jury wyłoni dwadzieścia siedem prac i  przyzna kolejno nagrody za miejsca 1-27 oraz trzy

nagrody zostaną przyznane przez internautów jako nagrody publiczności w głosowaniu na
profilu Hadex na facebooku.

3.7. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie laureatów w sposób przewidziany
powyżej Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnej wiążącej
decyzji, co do przyznania nagrody. 

3.8.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby powołane
przez Organizatora.

3.9. Akceptując  postanowienia  regulaminu  Uczestnik  konkursu  oświadcza,  że  jest  autorem  i
właścicielem  praw  do  przesyłanej  pracy  i  przenosi  na  rzecz  Organizatora  nieodpłatnie,
bezterminowo i bezwarunkowo, bez ograniczeń terytorialnych majątkowe prawa autorskie
do pracy umożliwiające korzystanie z tej pracy, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez
wytwarzanie określoną techniką jej egzemplarzy, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na
których  pracę  utrwalono,  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczenie  lub  najem oryginału  albo
egzemplarzy,  rozpowszechnianie  pracy  poprzez  publiczne  wykonanie,  wystawienie,
odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnienie  w  taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz
zezwala  Organizatorowi  na  upoważnienie  innych  podmiotów  współpracujących  z
Organizatorem do korzystania z przesłanej pracy w takim samym zakresie, w jakim może
korzystać z niej Organizator.

3.10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie nadesłanych
do Konkursu prac artystycznych przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych,
marketingowych.

3.11. Ww. zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności foldery reklamowe,
broszury, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne i internetowe, reklamę
w gazetach i czasopismach, w internecie oraz na facebooku itp. Praca artystyczna może być
użyta  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i
kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych
lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

3.12. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace artystyczne i dokumenty nie
podlegają zwrotowi. 

3.13. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
          regulaminu.

4. Nagrody
4.1. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody I stopnia tj.:

Za 1 miejsce – voucher na 7-dniowy Rejs Statkiem po Morzu Śródziemnym dla 2 osób o
wartości 6000 zł brutto

         Za  2 miejsce – Telewizor Samsung 50 cali,  UE50J6200 o wartości 3000 zł brutto
         Za  3 miejsce – Ekspres do kawy DeLonghi Magnifica S o wartości 2000 zł brutto

Oraz dwadzieścia cztery nagrody II stopnia o wartości 300 zł brutto każda,  jak poniżej:
Za 4 – 11 miejsce – Tablet Lenovo TAB 2 A7-10F 
Za 12 – 19 miejsce -  Wiertarko-wkrętarka 14.4V 2biegowa 2xNiCd, Tryton
Za 20 – 27 miejsce - Myjka ciśnieniowa do domu 1300W, Black&Decker

4.2. Dodatkowo wszystkie nadesłane prace artystyczne będą brały udział w konkursie na profilu
Hadex na facebooku, gdzie internauci większością głosów wybiorą trzy nagrody publiczności.
Głosowanie odbędzie się w terminie od 01.05.2016 – 11.05.2016r.
Prace, które zbiorą największą ilość głosów internautów i będą zgodne z zasadami konkursu
przedstawionymi na profilu na facebooku zostaną nagrodzone i rozdane zostaną nagrody
publiczności kolejno:



1 miejsce -  Tablet Lenovo TAB 2 A7-10F o wartości 300 zł brutto 
2 miejsce  - Wiertarko-wkrętarka 14.4V 2biegowa 2xNiCd, Tryton o wartości 300 zł brutto
3 miejsce -  Myjka ciśnieniowa do domu 1300W, Black&Decker o wartości 300 zł brutto

4.3. Do  każdej  Nagrody  dodawana  jest  nagroda  pieniężna  odpowiadająca  kwocie  podatku
należnego od wartości Nagrody,  która zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
zostanie pobrana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego i odprowadzona do
właściwego  urzędu  skarbowego.  Płatnikiem  powyższego  podatku  będzie  Organizator
Konkursu.

4.4. Nagrody mogą różnić się od wskazanych w regulaminie i na ulotkach reklamowych, ale w
takim przypadku Organizator zapewnia, że będą o podobnej jakości i wartości.

4.5. Jeden  Uczestnik  może  wygrać  w  Konkursie  tylko  1  (jedną)  nagrodę  spośród  nagród
opisanych w pkt. 4.1 oraz dodatkowo jego praca bierze udział w głosowaniu dostępnym na
profilu Hadex facebooku, w którym również może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4.6. Rozdanie  nagród  nastąpi  w  dniu  14.05.2016r.  podczas  Targów  Budowlanych
organizowanych przez Hadex na terenie Miasteczka Twinpigs w Żorach, ul. Katowicka 24 w
godzinach 13.00 – 16.00, wejście bezpłatne dla wszystkich gości. W wyjątkowych sytuacjach
nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez
Laureata  w  ciągu  30  dni  od  opublikowania  informacji  na  stronie  zgodnie  z  pkt.  4.10.
Organizator dopuszcza również odbiór osobisty nagrody w Oddziałach Hadex. W przypadku
odbioru osobistego (Targi,  w oddziałach Hadex)  nagroda zostanie  wydana za  okazaniem
dowodu osobistego.

4.7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w konkursie najpóźniej do
12.05.2016, na podany adres e-mail bądź telefonicznie. Laureat w ciągu 2 dni od otrzymania
informacji  o  wygranej  prześle  Organizatorowi  swoje  dane  osobowe  i  teleadresowe,
niezbędne do uiszczenia przez Organizatora podatku od nagrody lub wysyłki nagrody.

4.8. W  przypadku,  gdy  Laureat  nagrody  odmówi  odbioru  nagrody,  albo  wydanie  nagrody  z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie będzie możliwe, Laureat traci prawo do nagrody
a Zwycięzca nie będzie uprawniony po ponownego żądania wydania mu nagrody. W takiej
sytuacji nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

4.9.  Laureat konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, nie przysługuje
mu  prawo  do  otrzymania  ekwiwalentu  pieniężnego  nagrody  ani  prawo  do  zastrzeżenia
właściwości nagrody. 

4.10. Lista  laureatów  Konkursu  zostanie  opublikowana  na  stronie
www.hadex.com.pl/konkurs oraz  na  profilu  Hadex  na  facebooku  z  podaniem  imienia,
nazwiska i miejscowości w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

4.11. Akceptując  postanowienia  regulaminu  Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie  danych  osobowych  i  przesyłanie  informacji  handlowych  przez  Centrum
Zaopatrzenia  Budowlanego Hadex Sp.  z  o.o.  (KRS:  0000050818)  z  siedzibą  w Jastrzębiu-
Zdroju  44-268,  ul.  Łąkowa  2,  jako  administratora  danych  osobowych  w  celach
marketingowych, promocyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą: z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz 243 z późn. zm.). Akceptując
postanowienia  regulaminu  Uczestnik  konkursu  oświadcza,  iż  jest  świadomy,  iż  podanie
danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mu prawo wglądu w
treść swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany. 

4.12.  Administratorem danych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

http://www.hadex.com.pl/konkurs


5. Postanowienia końcowe
5.1.  Poprzez  udział  w Konkursie  Uczestnik  konkursu wyraża  zgodę na dopisanie  go do listy

mailingowej  Organizatora,  w  tym  przesyłanie  informacji  handlowych  w  celach
marketingowych, promocyjnych i reklamowych. 

5.2. Nadesłane treści w zgłoszeniach konkursowych przechodzą na własność Organizatora.
5.3.  W razie jakichkolwiek pytań lub problemów należy zapoznać się z niniejszym regulaminem,

a następnie skontaktować z Organizatorem na adres e-mail: marketing@hadex.com.pl
5.4.  W przypadku naruszenia regulaminu przez Uczestnika, uczestnik może zostać wykluczony z

udziału w konkursie na każdym jego etapie. 
5.5.  Organizator  dołoży  wszelkich  starań,  aby  sprzęt  techniczny  użyty  do  przeprowadzenia

Konkursu działał bez zarzutu. 
5.6.  Uczestnicy Konkursu mogą składać reklamacje w sprawie Konkursu w formie mailowej na

adres: marketing@hadex.com.pl, w ciągu 14 dni od opublikowania wyników Konkursu.
5.7.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych z niniejszym

Regulaminie, jest on jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
5.8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
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