Regulamin Konkursu „Polecaj BIO-KLIM i wygrywaj!” zwany dalej „Regulaminem”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Polecaj BIO-KLIM i wygrywaj!” (dalej „Konkurs”) jest F.H.U BIO-KLIM Adam
Jańcik z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski; NIP 6221877561,
REGON 300602758 (dalej: „Organizator”).
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w niniejszym
Regulaminie używa się nazwy „F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik”, oznacza ona uprawnioną do posługiwania się
znakiem towarowym „F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik” firmę, na temat której informacje dostępne są na
stronie internetowej www.bio-klim.pl (zwaną dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród, o których mowa w paragrafie 6 Regulaminu jest F.H.U BIO-KLIM Adam Jańcik z
siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski; NIP 6221877561, REGON 300602758 (dalej
„Organizator”).
4. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo
wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany, a także prawo do usunięcia jego danych
ze zbioru.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, tj. www.bio-klim.pl.
§2
Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.02.2021 r. i 30.06.2021 r. o godzinie 23:59.
2. Zgłoszenia nowych klientów w ramach polecenia liczone są do dnia 30.06.2021 r. do godziny 23:59.
3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wyłonienie laureatów nastąpi w dniu 30.07.2021 r.
§3
Komisja konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. W skład
Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
2. Do zadań komisji należy w szczególności:
• sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie;
• wyłonienie zwycięzców;
• rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
§4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych potwierdzoną
oświadczeniem. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach
zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby
współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy
oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która
przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
4. W Konkursie mogą brać udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
• zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
• wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach

•

związanych z Konkursem;
zawarła umowę na kupno oraz montaż min. jednego urządzenia oferowanego przez firmę F.H.U
BIO-KLIM Adam Jańcik z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Prądzyńskiego 30.

§5
Zasady i Przebieg konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać Zgłoszenia Konkursowego w Okresie trwania
Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
• wystawienie opinii na temat firmy F.H.U BIO-KLIM Adam Jańcik z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim, przy ul. Prądzyńskiego 30, na jednym z 3 portali internetowych:
- na profilu BIO-KLIM na Facebook'u https://www.facebook.com/Bio-Klim-110279387310364
- Oferteo https://www.oferteo.pl/bio-klim/firma/4017351
- Google https://g.page/bio-klim?share
• polecenie firmy F.H.U BIO-KLIM Adam Jańcik jak największej ilości osób. Każdy, kto powoła się na
Uczestnika Konkursu oraz podpisze umowę na kupno i montaż urządzenia oferowanego przez F.H.U
BIO-KLIM Adam Jańcik, zwiększa ilość punktów na koncie Uczestnika (jedna podpisana umowa z
polecenia równa się 1 punktowi dla Uczestnika Konkursu)
4. W celu zakwalifikowania danej osoby jako klienta poleconego przez Uczestnika, osoba ta powinna
powołać się na Uczestnika, podczas zawierania umowy z firmą F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik, podając jego
imię i nazwisko.
5. Do Konkursu mogą przystąpić tylko osoby, które skorzystały już z usług Organizatora i mają podpisaną
z nim umowę. Umowa podpisana przez Uczestnika, może być zawarta przed rozpoczęciem konkursu oraz
w trakcie jego trwania.
6. Po podpisaniu umowy z nowym klientem, który powoła się na danego Uczestnika, wysłany zostanie sms
informujący Uczestnika o uzyskanym puncie za polecenie, tak aby Uczestnik był na bieżąco z ilością swoich
poleceń.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Organizator.
8. Komisja Konkursowa dokona sprawdzenia, czy osoba biorąca udział w konkursie wystawiła opinię o F.H.U
BIO-KLIM Adam Jańcik, oraz zliczy ilość podpisanych umów przez nowych klientów z polecenia Uczestnika
Konkursu. Wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, z największą ilością punktów, będą oni wyróżnieni
Nagrodami (dalej: „Nagroda”).
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dodatkowo
lista zwycięzców (imię i nazwisko oraz miejsce w Konkursie) umieszczona zostanie na stronie internetowej
Organizatora, tj. www.bio-klim.pl dnia 30.07.2021 r.
10. W sytuacji, gdy wyłonionych zostanie kilku Uczestników z tym samym wynikiem ilości poleceń,
o przyznaniu poszczególnych nagród będzie decydować łączna wartość zamontowanych urządzeń i
wykonanych usług u nowych klientów – poleconych przez danego Uczestnika.
11. W sytuacji, gdy wyłonionych zostanie kilku Uczestników z tym samym wynikiem ilości poleceń oraz z tą
samą kwotą łączną zamontowanych urządzeń i wykonanych usług u nowych klientów – poleconych przez
danego Uczestnika o wygranej decydować będzie data pierwszej podpisanej umowy przez osobę poleconą.
12. Osoba która zawiera umowę z polecenia Uczestnika może skorzystać z jednej z dwóch opcji oferowanych
przez Organizatora:
• rabat w wysokości 100 zł brutto od kwoty na umowie zawartej dzięki poleceniu, powołując się na
Uczestnika;
• wzięcie udziału w Konkursie o którym mowa w Regulaminie Konkursu „Polecaj BIO-KLIM i
wygrywaj” i rywalizowanie o Nagrody, akceptując zasady zawarte w Regulaminie
13. Nowy klient podpisujący umowę z firmą F.H.U. BIO-KLIM Adam Jańcik, może skorzystać tylko z jednej
propozycji Organizatora. Skorzystanie z rabatu w wysokości 100 zł brutto, wyklucza z wzięcia udziału w
Konkursie i tym samym wzięcie udziału w Konkursie wyklucza ze skorzystania z przysługującego rabatu.
14. Konkurs ten nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami i konkursami proponowanymi przez

Organizatora. Klient ma prawo do skorzystania z jednej promocji, rabatu, obniżki lub konkursu, która jest dla
niego bardziej satysfakcjonująca.
§ 6.
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
• Miejsce 1: siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób w Zamku Księża Góra w Karpaczu o wartości
3690.00 zł brutto;
• Miejsce 2: Skuter elektryczny MANTA MES1201H Flinston II o wartości 1799,00 zł brutto;
• Miejsce 3: tablet Samsung Galaxy TAB A7 10.4 T500 WiFi 3/32GB szary o wartości 1029 zł brutto;
2. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
3. Podatek od wygranej obciąża osobę, która otrzymała nagrodę. Odbiór nagrody możliwy jest dopiero po
uiszczeniu kwoty podatku od wygranej.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi
wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.
5. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, przesłać na adres
info@bio-klim.pl informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w
szczególności imię i nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania oraz wskazać adres na który ma zostać
wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.
6. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie
poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody
skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody należy odebrać w siedzibie firmy Organizatora w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania
informacji o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie ma możliwości odbioru nagrody w wyżej wymieniony sposób,
dopuszcza zmianę sposobu jej otrzymania po ustaleniu z Organizatorem.
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest
równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator
zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może
kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego kanałów komunikacji (np.
prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od
Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestników bądź za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.
3. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników, przysługująca
mu Nagroda uznana zostaje jako nieprzyznana, a Uczestnik nie ma prawa żądania innej Nagrody, ani
ekwiwalentu pieniężnego.
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania
Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do
okazania Organizatorowi stosownego dokumentu tożsamości.
5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub nie majątkową
poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nie przyznania
mu jakiejkolwiek Nagrody. Organizator nie odpowiada za nieszczęście wypadki, które mogą wydarzyć się
podczas uczestnictwa w wyjeździe, bądź podczas użytkowania wygranych urządzeń.
6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w
przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

7. W przypadku nagrody wydanej wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone
wyłącznie bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w dokumencie gwarancji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nagród.
8. W uzasadnionych przypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, np. odnośnie do przedłużenia terminu na dokonywanie
zgłoszeń, wymiany Nagród na Nagrody tej samej lub wyższej wartości, zawieszenia organizacji Konkursu.
Wprowadzone zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników i będą obowiązywać od dnia
umieszczenia zmienionej treści Regulaminu na Stronie.
§ 8.
Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako
administratora podanych przez Uczestnika danych osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu,
wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem
reklamacyjnym.
2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu, tj. imię
i nazwisko oraz miejsce w Konkursie.
§ 9.
Reklamacje
1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres info@bio-klim.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Laureata Konkursu.
3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis
przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za
pomocą e-mail.
6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie
pisemnej. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń przed sądem.
§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa
w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i
obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu na stornie internetowej Organizatora
www.bio-klim.pl oraz jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
7. Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail info@bio-klim.pl

