§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu PolREFF (zwanym dalej: „Konkurs”) jest firma CHARAKTER
Zarządzanie Wizerunkiem Sławomir Klimecki, ul. Kazimierza Wielkiego 89/12, 50-077
Wrocław, NIP: 8971012122 (zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR
(zwany dalej „Fundatorem”).
3. Konkurs promuje program PolREFF, którego celem jest zapewnienie wsparcia
właścicielom mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, mających
na celu poprawę komfortu mieszkania przez podniesienie efektywności energetycznej
budynków (zwanego dalej „Programem”), realizowanym w ramach działalności
Fundatora.
4. Konsultantem Programu jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii –
FEWE, instytucja wspierająca realizację Programu i administrująca środkami finansowymi
na wsparcie techniczne Programu w Polsce (zwana dalej „Konsultantem”).
5. Konkurs prowadzony jest przy udziale banków uczestniczących w Programie, w związku z
udzielaniem przez ww. banki kredytów gotówkowych lub hipotecznych na modernizację
budynków mieszkalnych (zwanych dalej „Bankami” lub „Bankiem”). Bankiem
uczestniczącym w Programie jest Bank Zachodni WBK.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i
członkowie rodzin Organizatora, Fundatora, Konsultanta oraz Banków.
7. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a
także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej:
„Regulamin”).
8. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia
niniejszego Konkursu oraz z tytułu przyznania i wydania Nagród Uczestnikom.
9. Konkurs organizowany jest poprzez stronę internetową Programu pod adresem:
www.polreff.org (zwaną dalej „Stroną www”).
10. Konkurs trwa od 1.05.2017 r. do 31.10.2017 r., czyli daty wyznaczającej ostateczny
termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu.
11. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje informacje o Konkursie na stronie
internetowej Programu.
12. Nagrodami w Konkursie są Nagrody Gwarantowane dla pierwszych 50 osób, które wyślą
kompletny formularz zgłoszeniowy (zwany dalej „Zgłoszeniem”) oraz Nagrody Główne
dla 5 autorów wyłonionych spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń. Zgłoszenia można
przesyłać tylko za pośrednictwem konkursowego formularza zgłoszeniowego dostępnego
na Stronie www do dnia 31 października 2017 r. W celu zapewnienia prawidłowej
organizacji, przebiegu i wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator i Fundator powołują
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3-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące
osoby:
a. Sławomir Klimecki – reprezentant Organizatora,
b. Jerzy Piszczek – główny inżynier programu PolREFF,
c. Tomasz Ziółkowski – ekspert ds. marketingu programu PolREFF.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikiem).

2.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnione przez Uczestnika łącznie
poniższych warunków:
a. Podpisanie umowy kredytu oferowanego w ramach Programu przez jeden z
Banków;
b. Przeznaczenie uzyskanych w kredycie środków na cele związane z modernizacją
domu mieszkalnego czy mieszkania, w rezultacie której osiągnięte zostaną
oszczędności energii, lub na instalację odnawialnych źródeł energii. Szczegółową
listę inwestycji objętych Programem zawiera ust.3;
c. Zrealizowanie i ukończenie inwestycji;
d. Wejście przez Uczestnika na Stronę www i zapoznanie się z warunkami Konkursu
oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu;
e. Wypełnienie Zgłoszenia, poprzez podanie wszystkich następujących danych: imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, pod który
będzie wysłana nagroda oraz adres do rozliczenia podatku dochodowego od
nagrody z US, jeżeli jest inny niż podany wcześniej, numer umowy kredytowej
zawartej z Bankiem. W przypadku, gdy wypełniający nie wie co wpisać w danym
polu formularza zgłoszeniowego, można skontaktować się z infolinią programu
PolREFF;
f.

3.

W Zgłoszeniu należy również wypełnić opis inwestycji remontowej lub
modernizacyjnej, na którą może składać się kilka przedsięwzięć (zwanej dalej
Inwestycją) we wszystkich podanych rubrykach oraz dołączyć zdjęcia lub filmy
przedstawiające obiekt przed Inwestycją i po jej zrealizowaniu.

Lista inwestycji remontowych lub modernizacyjnych kwalifikujących się do zgłoszenia
w Konkursie:
a. Wymiana okien;
b. Wymiana drzwi zewnętrznych;
c. Ocieplenie stropu piwnicy;
d. Ocieplenie podłogi;
e. Ocieplenie ścian zewnętrznych;
f. Ocieplenie dachu, stropu nad najwyższą kondygnacją;
g. Modernizacja instalacji ogrzewania;
h. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
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i. Wymiana źródła ciepła;
j. Wentylacja z odzyskiem ciepła;
k. Modernizacja oświetlenia;
l. Pompy ciepła (w tym rewersyjne – klimatyzacja);
ł. Termiczne kolektory słoneczne;
m. Panele fotowoltaiczne.
4.

W przypadku niewypełnienia wszystkich wymaganych pól lub niepodania w nich
wymaganych informacji, Zgłoszenie zostanie uznane za niekompletne i nie będzie
uwzględnione w Konkursie. Informacja o przesłaniu niekompletnego formularza wraz
ze wskazaniem brakujących informacji będzie przesłana na adres mailowy wskazany
w Zgłoszeniu.

5.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu,
niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich
oraz za pomocą automatu.

6.

Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie. Nawet jeżeli
realizuje kilka przedsięwzięć remontowych, ale robi je w ramach jednej umowy
kredytowej z Bankiem, może je zgłosić w ramach jednego Zgłoszenia. W przypadku
przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia w Konkursie, uwzględnione zostanie
pierwsze z nadesłanych Zgłoszeń. Pozostałe Zgłoszenia ulegają dyskwalifikacji i nie
będą brane pod uwagę przy ocenie Zgłoszeń w Konkursie.

7.

Każdy Uczestnik może wygrać Nagrodę Gwarantowaną, jeżeli znajdzie się w grupie
pierwszych 50 osób, które wysłały Zgłoszenie, a także Nagrodę Główną. Wszystkie
kompletne wypełnione i przesłane Zgłoszenia, w tym te którym przyznano Nagrodę
Gwarantowaną, są oceniane w części Konkursu obejmującej przyznanie Nagród
Głównych.

8.

Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu zostają zdyskwalifikowane i nie będą
brały udziału w Konkursie.

9.

Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu
weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:

10.

-

zawiera elementy sprzeczne z prawem,

-

narusza dobre obyczaje,

-

narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i dobra osobiste,

-

jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

-

przedstawia elementy wulgarne, obsceniczne i/lub pornograficzne,

-

zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora,
Konsultanta Konkursu oraz Banki,

-

zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla
osób niepełnoletnich.

W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie,
Organizator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia. Zgłoszenie takie podlega
dyskwalifikacji. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną
na podany w Zgłoszeniu adres e-mail.
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11.

Wszystkie Zgłoszenia będą oceniane przez Organizatora pod względem formalnym, czy
są kompletne oraz czy Uczestnicy spełnili wszystkie wymagane warunki.

12.

Spośród wszystkich przesłanych Zgłoszeń, kompletnych i poprawnych formalnie,
zostanie wyłonionych przez Komisję Konkursową 5 najlepszych Inwestycji
zrealizowanych przez Uczestników Konkursu i nagrodzonych Nagrodą Główną.

13.

Kryterium oceny inwestycji będzie wysokość oszczędności energii w kWh w skali roku,
uzyskana w rezultacie modernizacji, odniesiona do powierzchni użytkowej budynku/
mieszkania, którego dotyczyła inwestycja. Obliczenia oszczędności w zużyciu energii
będą wykonane w oparciu o ogólne zasady programu PolREFF przyjęte dla wyliczania
oszczędności energii dla wszystkich sfinansowanych w ramach Programu i
zrealizowanych inwestycji. Zakres niezbędnych informacji jest przedstawiony w
Instrukcji wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonej na Stronie
www.

14.

Informacje o zdobywcach Nagród Gwarantowanych zostaną przekazane przez
Organizatora Konkursu po weryfikacji Zgłoszeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
Zgłoszenia, drogą mailową lub telefoniczną.

15.

Informacje o zdobywcach Nagród Głównych zostaną przekazane do dnia 17 listopada
2017 r. przez Organizatora Konkursu drogą mailową oraz telefoniczną.

16.

Werdykt Komisji Konkursowej dotyczący przyznania Nagród Głównych jest ostateczny
i nie przysługuje od niego odwołanie.

17.

W przypadku podania nieprawidłowych danych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

18.

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody lub utraty przez Uczestnika
prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, którego wybrała Komisja Konkursowa.

§3
NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w
Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem
Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- posługują się całkowicie lub częściowo nieprawdziwymi danymi;
- wykorzystują różne aliasy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w
imieniu / zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
- nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), jak również przedstawiające
lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi lub zwierząt;
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- co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków
technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji,
skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.
3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez
niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas
takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych
informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do
dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w
związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym
paragrafie.

§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY
1. W Konkursie będą przyznane następujące Nagrody:
a. Nagrody Gwarantowane – przedpłacone karty podarunkowe o wartości 1000 zł do
zrealizowania w sklepach RTV EURO AGD dla 50 pierwszych osób, liczonych w
kolejności wysłania kompletnego Zgłoszenia;
b. Nagrody Główne – przedpłacone karty podarunkowe o wartości 4000 zł do
zrealizowania w sklepach RTV EURO AGD dla 5 wyłonionych przez Komisję
Konkursową autorów najlepszych inwestycji zrealizowanych przez Uczestników
Konkursu pod względem osiągnięcia największej oszczędności energii w kWh w skali
roku,

uzyskanej

w

rezultacie

przeprowadzonej

modernizacji,

odniesionej

do

powierzchni użytkowej budynku/mieszkania, którego dotyczyła inwestycja.
2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy
wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagród opisanych w
ust. 1). Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z
tytułu wygranej w Konkursie.
3. 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 obowiązków Organizatora jako płatnika.
4. Wydanie Nagrody Gwarantowanej nastąpi w drodze wysłania Nagrody na adres
wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu przez firmę kurierską do 30 dni od daty
otrzymania Zgłoszenia.
5. Wydanie Nagród Głównych nastąpi w drodze wysłania Nagrody na adres wskazany przez
Uczestnika w Zgłoszeniu przez firmę kurierską do 30 listopada 2017 r.
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6. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany Nagród na równowartość w gotówce.
7. Prawo do odbioru Nagrody jest niezbywalne – Uczestnik nie może przekazać Nagrody
osobie trzeciej odpłatnie ani pod tytułem darnym.
8. Organizator pokrywa koszty transportu Nagrody do Uczestnika.

§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest jego Organizator.

2.

Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu
identyfikacji Uczestnika Konkursu, wyłonienia laureata, opłaty należnego podatku i
wydania Nagrody.

3.

Wymienione dane mogą być podane na Stronie www Konkursu wyłącznie w zakresie
udziału w niniejszym Konkursie.

4.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a ich niepodanie przez Uczestnika
uniemożliwia mu udział w Konkursie.

5.

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do
ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania
danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach
wskazanych przez prawo.

6.

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

§6
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIZERUNEK
1.

Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do utworów znajdujących się w
Zgłoszeniu, w tym w szczególności zdjęć i filmów.

2.

Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia przenosi na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich
przesłanych utworów, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w
całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną,
cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c. publiczne wystawianie;
d. publiczne wyświetlenie;
e. publiczne odtworzenie;
f.

publiczne wykonanie;
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g. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
h. wprowadzanie do pamięci komputera;
i.

publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

j.

najem oryginału lub egzemplarzy;

k. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
l.

nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób
bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;

m. reemitowanie;
n. wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamy.
3.

Uczestnik wyraża ponadto zgodę na publikację części swojego Zgłoszenia opisującej
Inwestycję na Stronie www oraz w materiałach informacyjnych Programu.

4.

Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi prawa do wykonywania oraz
zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem
tej części Zgłoszeń i ich opracowań.

5.

Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania
oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.

6.

Organizator uprawniony jest do przeniesienia praw autorskich do utworów
znajdujących się w Zgłoszeniu oraz udzielania licencji na rzecz podmiotów trzecich
uczestniczących w programie PolREFF, tj. Fundatora – Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju, Konsultanta – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii oraz Banków.

7.

Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną
wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez
Organizatora.

8.

Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek
działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności
intelektualnej należące do Organizatora.

9.

Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Organizatora praw
własności intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie
przewidzianym w niniejszym regulaminie.

10.

Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne i nieograniczone w czasie
rozpowszechnianie jego wizerunku, jeżeli zostało utrwalone w treściach przesłanych
w Zgłoszeniu. Zezwolenie to w szczególności obejmuje rozpowszechnianie w zakresie
pól eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

11.

Uczestnik oświadcza, że dysponuje zgodami osób trzecich, uwidocznionych w
treściach przesłanych w Zgłoszeniu, na rozpowszechnianie ich wizerunku w zakresie
określonym w ustępie powyżej. W powyższym zakresie Uczestnik zwalnia
Organizatora z odpowiedzialności w przypadku skierowania wobec Organizatora
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich wizerunku.
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§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane
konkurs@polreff.org.

z

Konkursem

powinny

być

składane

na

adres

e-mail:

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia
wyłonienia laureatów Nagród w Konkursie.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, w
ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w siedzibie Organizatora.
2. Nadesłanie Zgłoszenia oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do Organizatora Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
5. Wszystkie koszty
Uczestników.

związane

z

uczestnictwem
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