Regulamin Konkursu
„memoZAMEL”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest firma ZAMEL Sp. z o.o.

z siedzibą w Pszczynie, ul. Zielona 27,

NIP 638-000-06-69, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Zasady konkursu
Gra wymaga od Uczestników znajomości asortymentu oferowanego w ramach poszczególnych grup
produktowych firmy ZAMEL. Gra polega na prawidłowym połączeniu pól pojawiających się na ekranie
monitora dotykowego (tabletu). Pola przedstawiają zdjęcia produktów oraz nazwy grup produktowych.
Uczestnik w jak najkrótszym czasie musi sparować pola przedstawiające zdjęcia produktów z odpowiednimi
polami z nazwą poszczególnych grup produktowych. W ramach konkursu każdy Uczestnik może zagrać w
grę memoZAMEL trzykrotnie, w rankingu zapisywany jest najlepszy rezultat uzyskany podczas jednej z
trzech prób. Konkurs każdego dnia wygrywa Uczestnik z najlepszym czasem uzyskanym podczas gry.

III. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 w godz. 9.00-14.30 (16-17.09.2014), 9.00-12.30
(18.09.2014) na terenie Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab 2014 (ZIAD
Bielsko-Biała SA, al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała). Tablety z grą będą dostępne na stoisku
ZAMEL CET (Hala A, stoisko 16) oraz będą dystrybuowane na terenie targów przez hostessy.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs kierowany jest do osób odwiedzających Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2014.

2. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Dany Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w ciągu dnia.

4. Przed przystąpieniem do gry każdy Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych
(imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail).
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZAMEL CET oraz osoby z nimi spokrewnione.
6. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub usterek technicznych uniemożliwiających
kontynuowanie gry (np. przerwa w dostawie prądu, rozładowanie baterii, problem z łączem
internetowym) Uczestnik ma prawo do ponownego wzięcia udziału w grze.
7. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub
naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie
oraz / lub prawo do nagród.

V. Nagrody
1. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają:
I miejsce – skuter elektryczny
II miejsce – zestaw urządzeń EXTA FREE I
III miejsce – zestaw urządzeń EXTA FREE II

2. Tabela z najlepszymi wynikami będzie wyświetlana na bieżąco na ekranach usytuowanych
na stoisku ZAMEL CET, w ten sposób każdy Uczestnik będzie mógł sprawdzić swoją pozycję
w rankingu wyników. Ponadto Uczestnik będzie mógł śledzić ranking po zalogowaniu się na stronie
www.memo.zamel.com.
3. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej identycznych wyników (kwalifikujących do nagrody) przed
ceremonią wręczenia nagród nastąpi dogrywka pomiędzy Uczestnikami z tym samym wynikiem,
dogrywka ta zdecyduje o przyznaniu nagród. Dogrywka będzie prowadzona do momentu wyłonienia
I, II i III miejsca. Wcześniej uzyskane czasy nie są uwzględniane w dogrywce. Dogrywka
prowadzona jest w kolejności alfabetycznej.
4. Wręczenie nagród Uczestnikom z trzema najlepszymi rezultatami z dnia 16 września 2014 nastąpi
16 września 2014 o godz. 15.00 na stoisku ZAMEL CET. Wręczenie nagród uczestnikom z trzema
najlepszymi rezultatami z dnia 17 września 2014 nastąpi 17 września 2014 o godz.15.00 oraz
na stoisku ZAMEL CET. Wręczenie nagród uczestnikom z trzema najlepszymi rezultatami z dnia 18
września 2014 nastąpi 18 września 2014 o godz. 13.00 oraz na stoisku ZAMEL CET.
5. Dziesięciu Uczestników gry z najlepszymi wynikami będzie powiadamianych telefonicznie

ok. 30 minut przed wręczeniem nagród.

6. Obecność Laureatów na uroczystości wręczania nagród jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności Laureata na rozdaniu nagród, nagroda przechodzi na kolejnego, obecnego
na uroczystości wręczenia nagród Uczestnika z najlepszym wynikiem.
7. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania

jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator

nie ponosi

odpowiedzialności

za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi
za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca
gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
8. Nabycie nagrody w konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych
Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych na podstawie ważnego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem oraz

stwierdzeniu

braku

przesłanek wyłączających od udziału

w konkursie.
9. Laureaci konkursu nie mogą brać udziału w konkursie w dniach następnych.
10. W myśl przepisów prawa podatkowego Organizator konkursu odprowadzi zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10% wartości nagród. Organizator wystawi, a następnie dostarczy
Laureatom konkursu deklaracje PIT-8C w terminie do końca lutego 2015r., deklaracje te będą miały
wyłącznie charakter informacyjny. Otrzymujący nagrody nie muszą płacić samodzielnie podatku
od wygranej, a także składać rocznej deklaracji podatkowej z tego tytułu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w grze Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska
oraz zdjęcia na stronie internetowej www.zamel.com, www.ledix.pl, www.extafree.pl w biuletynie
informacyjnym ZAMEL CET, w informacjach prasowych przesyłanych przez ZAMEL CET
do mediów, w publikacjach przygotowywanych i publikowanych przez patronów medialnych
konkursu oraz wszelkich materiałach reklamowych i dokumentacji technicznej wydawanej przez
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie poprzez publikację
na stronie internetowej www.zamel.com. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Organizator konkursu. Od decyzji Organizatora konkursu nie przysługuje odwołanie.

