REGULAMIN KONKURSU
Konkurs UZIN RIPPER – BUDMA 2016
Dlaczego warto otwierać worki z produktami mocno pylącymi przy pomocy narzędzia UZIN Ripper?
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Konkurs „UZIN RIPPER”, zwany dalej „Konkursem”, jest Konkursem organizowanym przez firmę
Uzin Polska podczas trwania Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016
(2-5 lutego 2016r.).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najciekawszych odpowiedzi na pytanie
konkursowe: Dlaczego warto otwierać worki z produktami mocno pylącymi przy pomocy narzędzia
UZIN Ripper?
§2
WARUNKI
1. Do Konkursu może przystąpić każdy uczestnik Targów BUDMA.
2. Aby zgłosić udział w Konkursie należy dostarczyć odpowiedź na pytanie konkursowe do
Organizatorów wraz z wypełnionym formularzem. Formularz można złożyć osobiście na stoisku
targowym Organizatorów (Targi BUDMA, Pawilon 3A) lub wysłać jego zdjęcie (opcjonalnie skan) na
adres mailowy: konkurs@uzin-utz.com
Dodatkowo premiowane jest polubienie fanpage Facebook Uzin Polska oraz zamieszczenie
odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu we wskazanym wątku na fanpage Uzin Polska:
https://www.facebook.com/100Lat.Uzin/?fref=ts
3. Komisja nie uwzględnia zgłoszeń pozostawionych w innej formie. Nie zgłoszenie odpowiedzi na
Facebooku nie dyskwalifikuje uczestnika Konkursu.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji
marketingowych drogą elektroniczną oraz przetwarzanie danych osobowych przez firmę Uzin
Polska Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
5. Zgłaszając się do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie odpowiedzi na
pytanie konkursowe do celów reklamowych przez firmę Uzin Polska.

§3
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
1. Należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto otwierać worki z produktami mocno pylącymi
przy pomocy narzędzia UZIN Ripper?
2. W Konkursie będzie oceniana trafność oraz adekwatność odpowiedzi a także kompletność
zgłoszenia. Na zgłoszenie składa się dostarczenie wypełnionego formularzu (mailowo lub osobiście)
oraz dodatkowo premiowane jest polubienie fanpage Facebook Uzin Polska oraz zamieszczenie
odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu we wskazanym wątku na fanpage:
https://www.facebook.com/100Lat.Uzin/?fref=ts
3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dn. 2-5.02.2016r. Przyjmowanie zgłoszeń zakończymy 5.02.2016r.
o godzinie 11:00.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 5.02.2016r. Ze zwycięzcą skontaktujemy się drogą telefoniczną
lub mailową.

§4
NAGRODY
1. Organizator przewiduje 3 równorzędne nagrody główne w postaci najwyższej klasy kubka
termicznego marki contigo.
2. Dodatkowo będzie rozlosowane 20 nagród niespodzianek.
3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz
dodatkowej nagrody.
4. Po odbiór nagród zapraszamy osobiście na nasze stoisko w Pawilonie 3A po ogłoszeniu wyników.
W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody głównej będzie ona wysłana na podany przez
uczestnika adres. Jeśli uczestnik nie udostępni stosownych danych – nagroda nie będzie przyznana.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy potwierdzają, że akceptują zasady Konkursu
określone w Regulaminie.
3. Ewentualne kwestie sporne oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie
rozstrzyga Komisja Konkursu powołana przez Organizatora.

