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REGULAMIN KONKURSU  

„40 LAT NIBE” 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „40 LAT NIBE”, zwanej dalej „Konkursem”, jest firma 

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy Al. Jana Pawła II 57, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030931, NIP 542-02-00-

292, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa w okresie od  02.03.2022r. do 31.05.2022r.   

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 

4. Celem Konkursu jest promocja pomp ciepła NIBE, których sprzedawcą  jest Organizator. 

 

II. UCZESTNICY 

 

1. Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej, pełnoletniej (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego), zamieszkującej na terenie Rzeczpospolitej, która spełni warunki 

wymienione w niniejszym Regulaminie. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 

a) pracownicy Organizatora 

b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Konkursu na zlecenie 

Organizatora 

c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w podpunktach a-b. 

3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) W okresie trwania konkursu, o którym mowa w pkt. I. 2. zarejestrować się jako 

Uczestnik Konkursu oraz przesłać oryginalne zgłoszenie konkursowe poprzez 

wypełnienie wszystkich pól Formularza Konkursowego na stronie 

www.szwedzkapromocja.pl/konkurs, zwanego dalej Formularzem, 

http://www.szwedzkapromocja.pl/konkurs


b) Zaznaczyć wszystkie zgody zawarte w Formularzu.  

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach konkursowych: „Chciałbym mieć 

pompę ciepła” oraz „Mam pompę ciepła”. 

3. Główną nagrodą w Konkursie w kategorii „Chciałbym mieć pompę ciepła” jest voucher o 

wartości 30 000 zł netto na zakup dowolnej pompy ciepła NIBE zawartej w aktualnej ofercie 

Organizatora konkursu, zaś w kategorii „Mam pompę ciepła” nagrodą główną jest voucher o 

wartości 30 000 zł netto na zakup systemu fotowoltaicznego NIBE PV zawartego w aktualnej 

ofercie Organizatora konkursu. Wartość vouchera zostanie pomniejszona o zryczałtowany 

podatek dochodowy w wysokości 10%. Voucher jest ważny przy realizacji zamówień do 

15.12.2022r. 

4. W każdej kategorii konkursowej przyznanych zostanie 5 nagród dodatkowych w postaci 

vouchera o wartości 2000 zł netto na zakup pompy ciepła NIBE lub zestawu fotowoltaicznego 

NIBE PV, w obniżonej cenie katalogowej o 2000 zł netto, przy czym w przypadku pomp ciepła 

typu split, cena jednostki zewnętrznej zostanie obniżona o 1000zł netto i jednostki 

wewnętrznej o 1000zł netto. Voucher jest ważny przy realizacji zamówień do 15.12.2022r.  

5. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, w jednej kategorii 

konkursowej.   

6. Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

przekazanych informacji oraz zdjęć w publikacjach Organizatora oraz współpracujących z nim 

mediów.  

7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, a tym samym akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik 

oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanych zdjęć, wypowiedzi oraz haseł 

reklamowych i udziela organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej i bezterminowej zgody na ich 

publikację oraz wykorzystywanie w zakresie działań marketingowych. 

8. Uczestnik uzyskujący prawo do nagrody zobowiązany jest odebrać nagrodę w ciągu 60 dni od 

daty ogłoszenia wyników Konkursu.  

9. Z tytułu wygrania Nagrody, przed jej wydaniem Organizator jako płatnik odprowadzi 

zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 

41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz.1128 z 

późniejszymi zmianami).   

10. Uczestnik uzyskujący prawo do nagrody, może wykorzystać voucher na zakup dowolnej 

pompy ciepła NIBE lub na zakup dowolnego systemu fotowoltaicznego NIBE PV, będącego w 

aktualnej ofercie Organizatora konkursu. W przypadku gdy cena katalogowa netto 

wybranego urządzenia będzie wyższa niż wartość vouchera, Uczestnik zobowiązany jest do 

opłacenia różnicy w cenie zakupu urządzenia. W przypadku gdy cena katalogowa netto 



wybranego urządzenia będzie niższa niż wartość vouchera, Uczestnikowi nie przysługuje 

zwrot różnicy pomiędzy wartością vouchera, a ceną urządzenia. Voucher jest ważny przy 

realizacji zamówień do 15.12.2022r.  W przypadku braku dostępności urządzenia na stanie 

magazynowym Organizatora konkursu, termin odbioru urządzenia zostanie wydłużony. 

11. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 

zamian za nagrody konkursowe, wymienione w III. pkt 3 i 4. 

12. Vouchery nie łączą się z innymi voucherami, promocjami i akcjami organizowanymi przez 

Organizatora konkursu. 

13. W celu realizacji prawa do Nagrody każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany: 

a) okazać dokument tożsamości zgodny z danymi osobowymi, 

b) pisemnie potwierdzić odebranie Nagrody. 

14. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

15. Aby odebrać nagrodę główną, o której mowa w pkt. III. 3., Uczestnik konkursu, w terminie o 

którym mowa w pkt. III. 8 jest zobowiązany do:  

a) wyboru pompy ciepła lub systemu fotowoltaicznego dostępnego w aktualnej ofercie 

Organizatora konkursu,  

b) wyboru Dystrybutora/Instalatora poprzez którego realizowany będzie zakup 

przedmiotowego urządzenia w cenie obniżonej o wartość vouchera. Lista 

Dystrybutorów/Instalatorów dostępna jest na stronach www.biawar.com.pl, 

www.nibe.pl oraz pod numerem telefonu: +48 85 662 84 80. 

c) złożenia zamówienia wraz z voucherem i zakupu urządzenia w cenie obniżonej o 

wartość vouchera, przez wybranego Dystrybutora/Instalatora.   

d) Warunkiem dokonania zakupu pompy ciepła z wykorzystaniem vouchera, jest 

wpłynięcie pełnej kwoty za zamówione urządzenia na konto Organizatora do dnia 

planowanego odbioru jednak nie później niż data ważności vouchera tj. do 

15.12.2022r. W przypadku gdy cena katalogowa netto wybranego urządzenia będzie 

wyższa niż wartość vouchera, Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia różnicy w 

cenie zakupu urządzenia, za pośrednictwem wybranego Instalatora/Dystrybutora. W 

przypadku braku dostępności urządzenia na stanie magazynowym Organizatora 

konkursu, termin odbioru urządzenia zostanie wydłużony. 

16. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych w Regulaminie, 

prawo do otrzymania nagrody przez taką osobę wygasa.  

 

IV.JURY 

http://www.biawar.com.pl/
http://www.nibe.pl/


1. Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową do nadzoru nad prawidłowością 

urządzania konkursu, zwaną w tekście niniejszego regulaminu „Komisją”. Do zadań Komisji 

będzie należał w szczególności nadzór nad: 

e) zapewnieniem uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,  

f) zabezpieczeniem zgodności przebiegu konkursu z regulaminem oraz zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności podczas wyłaniania laureatów konkursu,  

g) właściwym oznaczeniem i zabezpieczeniem wyłonionych zgłoszeń z danymi laureata. 

2. Komisja zajmie się ponadto wyborem najciekawszego zgłoszenia konkursowego, o którym 

mowa w pkt. III 1. Prace konkursowe nie będą losowane. Komisja konkursowa wybierze 

dwanaście, jej zdaniem najlepszych zgłoszeń konkursowych i przyzna nagrody w dwóch 

kategoriach konkursowych, o których mowa w pkt. III. 2. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę 

brane będą kryteria takie jak: pomysłowość, kreatywność, poprawność i jakość zgłoszenia, 

załączone zdjęcia, a także możliwość wykorzystania zgłoszenia konkursowego w materiałach 

marketingowych Organizatora. 

3. Komisja podpisze protokoły zawierające opis czynności i wyniki konkursu. 

4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.06.2022r. drogą mailową oraz poprzez stronę internetową 

www.szwedzkapromocja.pl/konkurs . 

 

V. REKLAMACJE 

1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo zgłaszania reklamacji. 

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane, pod rygorem nieważności 

wyłącznie na piśmie, od dnia rozpoczęcia Konkursu, najpóźniej w terminie do siedmiu dni od 

ostatecznego terminu wydawania nagród. Niezłożenie reklamacji w podanym terminie 

oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika Konkursu wszelkich roszczeń.  

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia 

reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika Konkursu w reklamacji, w 

terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe przekazane NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. przez Uczestników Konkursu będą przez 

nią przetwarzane w celu:  

a) realizacji konkursu,  

b) wyłonienia zwycięzców konkursu. 

http://www.szwedzkapromocja.pl/konkurs


2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z 

siedzibą w Białymstoku, przy Al. Jana Pawła II 57. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane 

osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

3. Podając dane osobowe, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera 

Nibe-Biawar Sp. z o.o.  

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 

Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 57 

w Białymstoku oraz na stronie internetowej www.szwedzkadotacja.pl/konkurs.  

2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego akceptację zasad Konkursu zawartych w 
niniejszym Regulaminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie.  

4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych, niepełnych bądź cudzych danych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii systemu komputerowego i sieci 

internetowej. 

7. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy  

kodeksu cywilnego. 
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