REGULAMIN KONKURSU „Świętujemy 100 urodziny firmy OQEMA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Konkurs nosi nazwę „Świętujemy 100 urodziny firmy OQEMA”
2.
Organizatorami Konkursu jest firma OQEMA Sp. z o.o., ul. Łęczycka 3a, 95-035
Ozorków.
3.
Konkurs trwa w dniu 21.09.2022 podczas targów HPCI w Warszawie, w godzinach od
9:00 do 13:00.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

2.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią.
b) nie jest pracownikiem firmy OQEMA Sp. z o.o., ul. Łęczycka 3a, 95-035 Ozorków.
c) jest klientem firmy OQEMA Sp.zoo. Przez słowo klient rozumie się osobę, która
reprezentuje polską firmę produkcyjną z branży kosmetycznej/ detergentowej i
aktywnie zakupuje surowce z oferty Oqema lub wykazuje chęć i potencjał zakupowy
do nawiązania współpracy i umowy handlowej.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2
pkt. 1.
b) osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi:
 odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto współpracować z
firmą OQEMA?”,
 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie
wizerunku zgodnie z właściwymi przepisami oraz przedstawioną treścią zgód.

§3
NAGRODY
1.

Nagrodami w konkursie są:
 Nagroda 1, główna: Thermomix o wartości 7.000 zł brutto – 1 sztuka
 Nagroda 2, główna: Głośnik przenośny JBL o wartości 450 zł brutto/sztuka – 6
sztuk
Pozostałe nagrody:
 Kubki termiczne Contigo;
 Parasolki;
 Miody 250 g;
 USB, 32GB;

§4
PRZYZNANIE NAGRÓD
1.
Nagrody główne zostaną przyznane uczestnikom, których odpowiedzi na pytanie
konkursowe, według komisji, będą najlepsze.
2. Pozostałe nagrody zostaną rozdane wszystkim uczestnikom, którzy wezmą udział w
konkursie.
3.
Łącznie przygotowano około 100 sztuk nagród o różnej wartości.
4.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 21.09.2022, pomiędzy godziną 14:30 a 15:00.
5.
Przekazanie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu 21.09.2022. Za przekazanie nagrody
zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy OQEMA Sp. z o.o.
6.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują
komisję konkursową składającą się z 3 osób. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,
interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
7.
Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu
2.
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora OQEMA Sp. z o.o.
3.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

