REGULAMIN
Regulamin konkursu dla partnerów biznesowych
KOLANKO Sp. z o.o. Sp. k. i Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjnych „STAROGARD GDAŃSKI” Sp. z o.o.
organizowanego w ramach programu motywacyjno–
sprzedażowego

„ZWIEDŹ ŚWIAT W 5 LAT
Z KOLANKO”

1.3.3. Wyłonienie laureatów III konkursu rocznego
– do 10.01 2016 r.
1.3.4. Wyłonienie laureatów IV konkursu rocznego
– do 10.01 2017 r.
1.3.5. Wyłonienie laureatów V konkursu rocznego
– do 10.01 2018 r.
1.4.

Informacje na temat konkursu udostępniane będą
poprzez materiały promocyjne dostarczane do
partnerów biznesowych biorących udział w Programie
lojalnościowym „ZWIEDŹ ŚWIAT W 5 LAT Z KOLANKO”,
przez Przedstawicieli Handlowych Kolanko Sp. z o.o.
Sp. k. oraz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
„Starogard Gdański” Sp. z o.o., stronę internetową
www.kolanko.pl. Materiały promocyjne dostępne będą
od dnia 15.04.2013 r. do dnia 10.01.2018 r.

1.5.

Udział w konkursie jest dobrowolny. Na każdym etapie
trwania konkursu Uczestnik może zrezygnować z udziału. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konkursie, Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rywalizacji o nagrodę. Rezygnacja z udziału w konkursie
wymaga przesłania pisemnego oświadczenia w tym
przedmiocie na adres jednego z Organizatorów.

1.6.

Uczestnikami konkursu mogą być:

(zwany dalej Regulaminem)

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konkursu dla Partnerów Biznesowych
„ZWIEDŹ ŚWIAT W 5 LAT Z KOLANKO”, zwanego dalej
konkursem, są (1)KOLANKO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Chwaszczynie, ul. Oliwska 72, kod poczt. 80–209
Chwaszczyno, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk
– Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
o numerze KRS 0000252498 oraz (2)PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „STAROGARD GDAŃSKI” Sp.
z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Zielona
20, kod poczt. 83–200 Starogard Gdański, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000141305 zwani
dalej Organizatorami.

1.2.

Konkurs trwać będzie od 1.04.2013 r. do 31.12.2017 r. na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż promocyjna
rozpocznie się dnia 1.04.2013 r. i potrwa do 31.12.2017 r.
Konkurs podzielony jest na 5 edycji rocznych:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

I konkurs roczny – od dnia 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.
II konkurs roczny – od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
III konkurs roczny – od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
IV konkurs roczny – od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
V konkurs roczny – od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1.3.

Wyłonienie laureatów konkursów rocznych będzie następowało do 10 dnia każdego następnego roku, czyli:

1.3.1. Wyłonienie laureatów I konkursu rocznego
– do 10.01 2014 r.
1.3.2. Wyłonienie laureatów II konkursu rocznego
– do 10.01 2015 r.
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1.6.1. osoby ﬁzyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz posiadające obywatelstwo polskie,1.6.2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce, które są
właścicielem bądź współwłaścicielem przedsiębiorstwa
przystępującego do konkursu, (zwani w niniejszym
Regulaminie Uczestnikami), którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu otrzymają informację o konkursie i zgłoszą w nim swój udział podpisując
Deklarację Uczestnictwa. Od jednego Uczestnika udział
w konkursie może brać tylko jedna osoba.
1.7.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Kolanko
Sp. z o.o. Sp. k. i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
”Starogard Gdański” Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział
w organizacji konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców,
partnerów życiowych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, pełnoletnie
dzieci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

2.

ZASADY KONKURSU

2.1.

W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki wymienione w pkt. 1.6. oraz niepodlegająca
wyłączeniu na podstawie pkt. 1.7., która dokona zakupu
produktów z oferty Organizatorów w terminach określonych w pkt. 1.2. oraz uprzednio prawidłowo wypełni
Deklarację Uczestnictwa, dystrybuowaną przez Przedstawicieli Handlowych wraz z materiałami promocyjnymi.

2.2.

Prawidłowo wypełniona przez Uczestnika Deklaracja
Uczestnictwa zawiera: jego dane osobowe (w tym imię
i nazwisko Uczestnika, nr jego telefonu komórkowego
lub jego adres email) ,nazwę i adres przedsiębiorstwa,
adres do korespondencji, dane niezbędne do rozliczenia podatkowego, podpis Uczestnika lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Uczestnikiem jest podmiot
wskazany w pkt. 1.6.2. Deklaracja Uczestnika powinna
wskazywać również osobę, która w razie wygranej skorzysta z nagrody. Tak wypełniona Deklaracja Uczestnictwa powinna zostać przekazana przez Przedstawiciela
Handlowego jednemu z Organizatorów.

Premia punktowa za zakupy we wszystkich działach powyżej limitu + Premia za zakupy EXTRA
6) Zakup towarów handlowych w dziale wodno–kanalizacyjnym na kwotę minimum 1 000 000 zł = 25
pkt
7) Zakup towarów handlowych w dziale grzewczo–
sanitarnym na kwotę minimum 200 000 zł = 25 pkt
8) Zakup towarów handlowych w dziale budowlanym
na kwotę minimum 200 000 zł = 25 pkt
9) Zakup towarów handlowych w dziale narzędzia na
kwotę minimum 100 000 zł = 25 pkt
10) Zakup towarów handlowych w dziale ogrodzenia
– bramy na kwotę minimum 100 000 zł = 25 pkt
11) Zakupy we wszystkich działach + przekroczenie minimalnych progów we wszystkich działach = 50 pkt
Zakupy towarów, za które będą przyznawane punkty Uczestnicy mogą dokonywać w punktach sprzedaży Organizatorów:
1.
2.
3.

2.3.

2.4.

Na prośbę Uczestnika programu, dane sprzedażowe
z informacją o wielkości obrotów i ilości punktów, które Partner Biznesowy zdobył przekazywane będą przez
Organizatorów w postaci comiesięcznych raportów. Raporty przygotowywane na podstawie danych uzupełnianych przez Przedstawiciela Handlowego w systemie
CRM–BOSS PRESTIGE.

2.5.

Laureatami konkursów rocznych zostaną ci Uczestnicy,
którzy nazbierają największą liczbę punktów w ciągu
roku danej edycji. Łączna liczba punktów, na podstawie
której wyłonieni zostaną laureaci konkursu głównego
zostanie obliczona w dacie wyłonienia laureatów, stosownie do postanowień pkt. 1.3.

3.

NAGRODY

3.1.

Nagrodą dla laureatów konkursów rocznych jest:
a) Za największą liczbę punktów w 2013
– wyjazd do Costa Rica,
b) Za największą liczbę punktów w 2014
– wyjazd do Malezji,
c) Za największą liczbę punktów w roku 2015
– wyjazd do Afryki,
d) Za największą liczbę punktów w roku 2016
– wyjazd do Syberii,
e) Za największą liczbę punktów w roku 2017
– wyjazd na Alaskę.

Na podstawie miesięcznych raportów system komputerowy naliczy Uczestnikowi punkty, wg następującego
klucza:
Punkty za zakup produktów
w określonych działach
1) Zakup towarów handlowych w dziale wodno–kanalizacyjnym na kwotę minimum 100 000 zł = 10
pkt
2) Zakup towarów handlowych w dziale grzewczo–
sanitarnym na kwotę minimum 20 000 zł = 10 pkt
3) Zakup towarów handlowych w dziale budowlanym
na kwotę minimum 20 000 zł = 10 pkt
4) Zakup towarów handlowych w dziale narzędzia
na kwotę minimum 10 000 zł = 10 pkt
5) Zakup towarów handlowych w dziale ogrodzenia
– bramy na kwotę minimum 10 000 zł = 10 pkt

Kolanko Sp. z o.o. Sp. k. w Chwaszczynie, przy
ul. Oliwskiej 72
Kolanko Sp. z o.o. Sp. k. w Sierakowicach, przy,
ul. Lęborskiej 6b
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Starogard
Gdański” w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Zielonej 20
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REGULAMIN
W odniesieniu do nagrody za największą liczbę punktów
zdobytych w 2013 roku nagroda obejmuje wszystkie
świadczenia wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest ofertą imprezy turystycznej w Costa Rica i który zawiera wszystkie szczegóły
organizacyjne i opis programu. Organizatorzy wyłonią
10 laureatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów
w okresie wskazanym w pkt. 1.2.1.
3.2.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ
PRZEBIEGU KONKURSU

4.1.

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru, zwana komisją, którą powołają Organizatorzy.
W jej skład wchodzą: przedstawiciele Kolanko Sp. z o.o.
Sp. k. i Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Starogard Gdański” Sp. z o.o.

Po wyłonieniu laureatów edycji konkursu w roku 2013,
Organizatorzy podejmą decyzję o prowadzeniu kolejnej
edycji konkursu, o czym zostaną powiadomieni Partnerzy Biznesowi. Taką decyzję Organizatorzy będą podejmować po zakończeniu każdej edycji konkursu. Organizatorzy mogą zrezygnować z każdej edycji konkursu
przed rozpoczęciem sprzedaży promocyjnej w danym
roku kalendarzowym – stosownie do postanowień pkt.
1.2. bez podania przyczyn lub też w ogóle wycofać się
organizowania dalszych edycji konkursu kończąc program.

3.3.

Za wygraną nagrodę laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

3.4.

Uczestnik otrzymujący nagrodę jest zobowiązany do
opodatkowania wartości przekazanej nagrody w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa.

3.5.

Warunkiem otrzymania nagrody, jest wpłacenie do kasy
Organizatora Kolanko Sp. z o.o. Sp. k. sumy pieniężnej
odpowiadającej cenie biletu lotniczego do Costa Rica,
do dnia 15.01.2014 roku, jako gwarancji uczestnictwa
w imprezie turystycznych. Po powrocie do kraju z Costa
Rica, Organizator Kolanko Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje
się zwrócić w całości wpłaconą kwotę Uczestnikom
konkursu, którzy pojechali na imprezę turystyczną.
Zwrot nastąpi w ciągu 5 dni od dnia powrotu. Wpłacona
kwota nie jest zwracana Uczestnikom, którzy zdecydowali się na odbiór nagrody od Organizatorów, a wbrew
deklaracji nie uczestniczyli w imprezie turystycznej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sformułowania identycznych warunków w odniesieniu do nagród w kolejnych edycjach rocznych konkursu, o czym
Uczestnicy zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem
sprzedaży promocyjnej w danym roku kalendarzowym
lub w jej trakcie.
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4.

Do zadań komisji będzie należało w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim
prawidłowym zgłoszeniom;
b) sprawdzanie zgodności Deklaracji Uczestnictwa
z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem;
c) zapewnienie zgodności przebiegu wydawania nagród z Regulaminem konkursu i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzanych czynności;
d) sporządzenie i podpisanie protokołu zawierającego
dane laureatów;
e) udział w czynnościach wydawania wygranych.
4.2.

Uczestnik konkursu może zapoznać się z protokołem na
swoje pisemne żądanie w siedzibie Kolanko Sp. z o.o. Sp.
k. ul. Oliwska 72, 80–209 Chwaszczyno.

5.

OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

5.1.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej
poprzez informację od Przedstawicieli Handlowych lub
na stronie internetowej www.kolanko.pl w terminie 5
dni od dnia wyłonienia laureatów, lecz nie później, niż
do dnia wskazanego w pkt. 1.3., w odniesieniu do poszczególnych edycji rocznych konkursu.

5.2.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

6.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania
danej edycji rocznej konkursu.

6.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem: Kolanko

Sp. z o.o. Sp. k., ul. Oliwska 72, Chwaszczyno, kod poczt.
80–209 Chwaszczyno, z dopiskiem „ZWIEDŹ ŚWIAT
W 5 LAT Z KOLANKO”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
6.3.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od
daty otrzymania.

6.4.

Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od
daty rozpatrzenia reklamacji. Organizatorzy mogą ponadto powiadomić reklamującego o decyzji telefonicznie.

7.

ROZLICZENIE Z TYTUŁU PODATKU OD NAGRÓD
ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM

7.1.

Organizatorzy wykonają obowiązki związane z rozliczeniem należnych podatków i danin o podobnym charakterze związanych z wygraną Uczestnika w danej edycji
konkursu tylko jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Organizatorów takie obowiązki i tylko w rozmiarze i zakresie wymaganym przez prawo.

8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany:
– na stronie internetowej www.kolanko.pl,
– u Przedstawiciela Handlowego Kolanko Sp. z o.o.
S.k. i Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych „Starogard Gdański” Sp. z o.o.
– na pisemną prośbę przesłaną na adres: Kolanko Sp.
z o.o. Sp. k., ul. Oliwska 72, 80–209 Chwaszczyno.
Biorąc udział w Programie Uczestnik wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

9.2.

9.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.4.

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Organizatora Kolanko Sp. z o.o. Sp. k.

Uczestnicy Programu podpisując Deklarację Uczestnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Kolanko
Sp. z o.o. Sp. k. i Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych
„Starogard Gdański” Sp. z o.o. ich danych osobowych na
potrzeby handlowo–marketingowe zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku konkursu jest Kolanko Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Chwaszczynie, przy ul. Oliwskiej 72.
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