Regulamin Konkursu
dla utylizujących pojazdy
samochodowe w stacji
demontażu pojazdów
OLMET spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.

I. Organizator i czas trwania Konkursu.
1. Organizatorem Konkursu jest OLMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w: 42 - 600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15.
2. Konkurs rozpoczyna się 01 lipca i trwa do 30 sierpnia 2015 r. z 1 jednym losowaniem nagrody.
II. Uczestnicy Konkursu i zadania Konkursowe.
1. W Konkursie udział biorą wszystkie podmioty (zarówno pełnoletnie osoby fizyczne jak i osoby
prawne) oddające do utylizacji (demontażu) pojazdy samochodowe w terminie 1 lipca 2015 r. - 30
sierpnia 2015 r. we wszystkich oddziałach Organizatora Konkursu.
2. Tożsamość powyższych osób weryfikuje się na podstawie pkt. 6. dokumentu pn. Zaświadczenie
o demontażu pojazdów.
III. Nagroda.
1. Organizator Konkursu ustanawia dla podmiotu utylizującego pojazd samochodowy nagrodę
rzeczową w postaci pobytu dla dwóch osób w Hotelu Piwniczna SPA&Conference.
2. Nagroda obejmuje:
. 2 noclegi w pokoju typu DBL w terminie uzgodnionym z Recepcją Hotelu z zastrzeżeniem
postanowień par. III, pkt.12.
. śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja
. nieograniczony dostęp do strefy HedoniSPA
3. Nagroda losowana będzie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca następującego po
okresie objętym losowaniem, a uczestniczyć w losowaniu nagrody będą wszystkie podmioty
utylizujące pojazdy samochodowe u Organizatora Konkursu w terminie od pierwszego do ostatniego
dnia okresu objętego losowaniem.
4. Losowanie nagrody odbywać się będzie w siedzibie Organizatora Konkursu w sposób tajny.
5. Nagrody o wartości do 760,00 zł netto (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) są
zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Organizator Konkursu nie odpowiada za brak dostępności pokoi w terminie wybranym przez
Laureata Konkursu. W celu uniknięcia sytuacji, w której brak jest dostępnych miejsc noclegowych ze
względu na obłożenie hotelu, zaleca się jedynie odpowiednio wcześni kontakt z Recepcją Hotelu, tj.
niezwłocznie po ogłoszeniu na stronie www Organizatora wyników konkursu, celem wybrania
dogodnego i zarazem wolnego terminu pobytu Laureata w hotelu.
7. Laureat Konkursu przed odbiorem nagrody obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia,
iż zgadza się z postanowieniami regulaminu Konkursu.
8. Organizator Konkursu nie przewiduje wymiany nagrody na inną.
9. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny a Laureat Konkursu nie ma
prawa scedować nagrody na inne osoby.

10. Wyniki Konkursu w tym imię i nazwisko zwycięzcy oraz miejsce zamieszkania lub firma i siedziba
działalności gospodarczej zostaną umieszczone na stronie internetowej
Organizatora Konkursu w następnym dniu po odbytym losowaniu.
11. Organizator Konkursu oświadcza, iż jedynym sposobem powiadamiania Laureata Konkursu
o wygraniu nagrody jest informacja na stronie Organizatora Konkursu: www.olmet.pl.
12. Każdemu Laureatowi Konkursu przysługuje prawo do wykorzystania nagrody w terminie miesiąca
kalendarzowego od dnia ogłoszenia o wygranej w Konkursie.
IV. Postanowienia końcowe
13. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu i na jego stronie
internetowej www.olmet.pl.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego a w szczególności art.919 - 921 kc.
15. Dane osobowe Laureata Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na
zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności w celu publikowania wyników Konkursu,
o którym mowa w punkcie 4 oraz przekazaniu zwycięzcy Konkursu nagrody Konkursowej.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub
żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
w Konkursie. Dane osobowe biorących udział w Konkursie przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. NT 133, poz.883 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby biorące udział w Konkursie będzie
OLMET sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul.
Towarowej 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w przepisie art.31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej
na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją
Konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie
naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
uczestników na stronie internetowej Organizatora Konkursu co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem
zmian.

