Regulamin Promocji „Collect&Enjoy”
1.

Gebo Technika International Sp. z o.o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 511 20 95/96
fax +48 22 511 20 90
+ 48 22 207 22 91

Organizatorem promocji „Collect&Enjoy” jest Gebo Technika International Sp. z o.o., z siedzibą
w Markach 05-270, ul. Okólna 45, NIP: 524-267-95-12

2. Promocja organizowana jest we wszystkich punktach dystrybucyjnych na terenie całej Polski,
Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Szwecji, Norwegii, Danii i
Finlandii.
3. .
4.

Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zakupi w dowolnych
punktach dystrybucyjnych na terenie Polski złączki żeliwne Gebo z serii Gebo Quick, Gebo
Clamps i Gebo Special oznaczone etykietami Pin-Up.

5.

Uczestnikiem promocji nie może być punkt dystrybucyjny.

6.

Termin trwania promocji: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.

7.

Promocją objęte są produkty
a) Żeliwne złączki zaciskowe z asortymentu Gebo Quick
b) Żeliwne złączki zaciskowe z asortymentu Gebo Special
c) Obejmy naprawcze Gebo Clamps (tj. obejmy ANB, DSK i DS).

8.

Zasady promocji:
a) Każdorazowy zakup żeliwnych złączek zaciskowych (Gebo Quick i Gebo Special) oraz obejm
naprawczych Gebo Clamps oznaczonych etykietami Pin-Up, premiowany jest Nagrodami
b) Złączki żeliwne zostały oznakowane 12 typami etykiet Pin-Up.
c) Wzory etykiet zostały wyszczególnione poniżej

d) Nagrodę Gwarantowaną otrzymuje ten Uczestnik, który nadeśle wypełniony Kupon
Zgłoszeniowy. Nagrody będą przyznawane według kolejności nadesłanych zgłoszeń.
e) Aby otrzymać Nagrodę Gwarantowaną, zebrane 12 etykiet należy nakleić na Kuponie
Zgłoszeniowym oraz poprawnie wypełnić wszystkie dane, a następnie przesłać Kupon na
adres Organizatora. Zebranie wszystkich 12 etykiet, naklejenie ich na Kuponie Zgłoszeniowym
i odesłanie do Organizatora uprawnia do odebrania Nagrody Gwarantowanej.
f) Tylko poprawnie wypełnione Kupony Zgłoszeniowe biorą udział w promocji „Collect&Enjoy”.
Za ważny Kupon Zgłoszeniowy uznaje się Kupon spełniający łącznie wszystkie niżej
wymienione warunki, tj.:

8.



Zawierający 12 różnych etykiet Pin-Up,



kompletnie wypełniony przez Uczestnika wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Gebo Technika International Sp. z o.o.



zawierający poprawny adres korespondencyjny Uczestnika, którego dotyczą dane
umieszczone na Kuponie

Zasady konkursu fotograficznego.
W okresie trwania promocji „Collect&Enjoy” Organizator umożliwia jej uczestnikom wzięcie
udziału w konkursie fotograficznym.
a) Konkurs polega na zrobieniu jak najlepszego zdjęcia z instalacji w której zamontowano
produkty z asortymentu Gebo Quick, Gebo Special lub Gebo Clamps (tj. obejmy ANB, DSK
i DS).
b) Uczestnicy Konkursu Fotograficznego muszą spełnić wymagania określone w pkt. 7, ppkt ef.
c) Uczestnicy Konkursu Fotograficznego przesyłają zdjęcie drogą elektroniczną na adres
konkurs@gebo.com.pl bądź pocztową na adres Organizatora.

d) Raz na kwartał Organizator wyłoni spośród zgłoszeń trzy najlepsze zdjęcia i przyzna ich
autorom im Nagrodę Dodatkową.
e) Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody Dodatkowej do dnia
15 miesiąca następującego po danym kwartale tj. 15 marca 2013 roku, 15 czerwca 2013
roku, 15 września 2013 roku i 15 stycznia 2014 roku.
f)

Uczestnik Konkursu Fotograficznego poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego
oświadcza, iż:
 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
oraz,
 że Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady
prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą
kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw
autorskich;
 wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie;
 nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz
Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości w
materiałach promocyjnych Organizatora, druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także
zamieszczanie ich w Internecie i w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania czy publicznych prezentacji.

g) Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie
nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
9.

Nagrody
a) Nagrodę Gwarantowaną stanowi koszulka typu T-Shirt z nadrukiem zdjęcia Pin-Up Girl
b) Nagrodę Pocieszenia stanowią trzy typy tatuaży zmywalnych z wizerunkiem Pin Up Girl
c) Nagrody w Konkursie Fotograficznym stanowią kamery inspekcyjne REMS CamScope Set
4,5-1
d) Nagroda Niespodzianka – pierwszych 3333 Uczestników z terenu Europy zostanie
nagrodzonych dodatkowymi nagrodami-niespodziankami.

10. Organizator będzie brał pod uwagę tylko poprawnie wypełnione Kupony Zgłoszeniowe doręczone
na adres Organizatora do dnia 31 stycznia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
11. Nagrody wymienione w pkt. 9 Uczestnik otrzyma drogą pocztową na adres, który uprzednio
wpisał na Kuponie Zgłoszeniowym.\
12. Ochrona danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu;. Po zakończeniu promocji
„Collect&Enjoy” dane wszystkich Uczestników zostaną zniszczone.
13. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Uczestnik biorący udział w Promocji powinien
powiadomić o tym organizatora w ciągu 7 dni od zaistniałem zmiany – listem, e-mailem lub
faksem. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, skutki braku informacji o zmianach będą
obciążać uczestnika.
14. Wszystkie Nagrody dostępne w promocji nie mogą zostać zamienione na równowartość w
gotówce.
15. Niniejsza promocja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

