REGULAMIN KONKURSU LOKALNEGO
XXIII MIĘDZYNARADOWYCH TARGÓW
BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Konkurs Lokalny XXIII Międzynarodowych Targów
Biznes Żywność Medycyna Auto Flota” (zwany dalej Konkursem) jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Specjał Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul.
Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000270383, o kapitale zakładowym w wysokości 115 050 000 złotych, (NIP): 5170199121 (zwana
dalej Organizatorem)
1.2. Uczestnicy mogą dokonywać w ramach niniejszego Konkursu zakupów we wszystkich oddziałach
Organizatora. Wykaz oddziałów biorących udział w Konkursie stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu w okresie od dnia 02 listopada 2020 roku do 15 listopada 2020 roku (dalej czas
trwania zakupów w Konkursie).
1.3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) definiuje wszystkie warunki i zasady
udziału Uczestników w Konkursie.
1.4. Konkurs organizowany jest na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są:
a. Osoby dokonujące zakupów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego,
b. Członkowie organów i pracownicy Organizatora (niezależnie od podstawy prawnej
zatrudnienia),
c. Członkowie najbliższej rodziny ww. osób przy czym na potrzeby niniejszego Regulaminu
za członków najbliższej rodziny będzie się uważać następujące osoby: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i
rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1.6. Każdy z Uczestników przed przystąpieniem do Konkursu winien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu wraz z przystąpieniem Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie.
2. Warunki Uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu.
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczny prowadzące działalność gospodarczą, spółki
osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie, będące zarejestrowanymi w systemie informatycznym
Organizatora klientami Oddziału, którzy w okresie trwania Konkursu dokonają zakupu produktów
w Oddziałach (dalej zwani Uczestnikami).
2.2. Uczestnicy w ramach każdego oddziału zostaną podzieleni na trzy grupy według potencjału
zakupowego:
• Grupa żółta potencjał do 25 tys. zł
• Grupa zielona potencjał od 25 tys. zł do 50 tys. zł,
• Grupa niebieska potencjał od 50 tys. zł.
2.3. Przypisania Uczestników do w/w grup zakupowych dokona komisja konkursowa powołana przez
Organizatora składająca się z trzech osób (dalej Komisja), Komisja dokona podziału uczestników
wg potencjału zakupowego ustalonego przez Komisję. W przypadku gdy Uczestnik dokonuje
zakupów w różnych Oddziałach przypisanych zostanie do oddziału z którym realizuje większą
część zamówień.
2.4. Zakup produktu oznacza złożenie zamówienie przez Uczestnika w czasie trwania zakupów w
Konkursie i zafakturowanie (realizacja) złożonych zamówień nie później niż do 28 listopada 2020
roku. Ponadto warunkiem zaliczenie zamówienia (do ogólnej ilości zakupów Uczestnika) w
ramach niniejszego Konkursu jest dokonanie przez Uczestnika terminowej zapłaty za zakupiony
towar, termin płatności wskazany na fakturze, gdyby termin płatności przypadał po dniu 8 stycznia

2021 roku, dokonanie zapłaty nie później niż do dnia 8 stycznia 2021 roku. W przypadku braku
wyfakturowania zamówienia do 28 listopada 2020 roku bez względu na przyczynę m.in. ale nie
wyłącznie przekroczenie limitu kredytowego przez Uczestnika, brak dostępności produktów w
magazynie, anulacja części bądź całości zamówienia przez Uczestnika, odmowa przyjęcia
zamówienia, zamówienia/e w część niefakturowanej nie bierze udziału w Konkursie. Faktury które
nie zostały opłacone w terminie określonym na fv, a w przypadku gdyby termin płatności
określony na fv przypadał na dzień po 31-12-2020, nie później niż do dnia 31-12-2020 nie biorą
udziału w Konkursie. W przypadku zwrotu przez Uczestnika zakupionego towaru wartość
zwróconego towaru pomniejsza wartość zakupów dokonanych w ramach Konkursu.
2.5. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości zakupów w czasie trwania Konkursu, każdy zakup
(rozumiany jako zamówienie z wystawioną FV) spełniający warunki Regulaminu będzie wliczany
do ogólnej wartości zakupów Uczestnika w ramach niniejszego Konkursu. W przypadku
dokonania przez Uczestnika zakupów w innym Oddziale niż Oddział do którego został
przypisany, zakupy dokonane w innych Oddziałach, wliczane są do ogólnej wartości zakupów w
Oddziale do którego Uczestnik został przypisany.
2.6. Przez wartość zakupu netto Uczestnika rozumie się wartość zakupów pomniejszoną o wszelkie
rabaty, upusty, opusty wskazane na fakturze , ewentualne zwroty.
2.7. Na potrzeby Konkursu Organizator w każdym Oddziale prowadził będzie Ranking. Ranking
będzie komunikowany Uczestnikom za pośrednictwem m.in. za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora, przez przedstawicieli handlowych, kierowników/dyrektorów
Oddziałów. W Rankingu prowadzonym na stronie internetowej Organizator organizatora
zamieszczał będzie tzw. nr płatnika tj. indywidualny nr klienta nadany przez system informatyczny
Organizatora (znajdujący się na fakturze obok danych nabywcy).
2.8. Publikowany Ranking w okresie trwania zakupów w Konkursie nie jest przyrzeczeniem wydania
nagrody w Konkursie. Finalny Ranking zostanie ogłoszony po zakończeniu okresu zakupów w
konkursie i weryfikacji wszystkich zakupów.
3. Nagrody w konkursie.
3.1. W konkursie przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie zwane Nagrodami):
a. Grupa Żółta – nagroda w postaci smartbandu Xiaomi o wartości 250,00 zł brutto.
b. Grupa Zielona – nagroda w postaci głośnika mobilnego JBL o wartości 500,00 zł brutto.
c. Grupa Niebieska – nagroda w postaci tabletu Samsung Galaxy o wartości 1000,00 zł brutto.
3.2. Uczestnik ma prawo tylko do jednej Nagrody. W przypadku gdy Laureat Konkursu brał udział
również w konkursie organizowanym przez Organizatora pn. Konkurs Centralny XXIII
Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota (Konkurs Centralny) i został
jego Laureatem przysługuje mu tylko nagroda z Konkursu Centralnego.
3.3. Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu zawiera tabelę z ilością Oddziałów wraz z podziałem
na grupy i ilość nagród w danej kategorii przewidzianych dla Laureatów.
3.4. Dla każdego Laureata będącego podatnikiem PIT lub będącego płatnikiem CIT nagroda w
Konkursie stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Laureat zobowiązany jest
samodzielnie rozliczyć i opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla
niego zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
3.5. Nagrody przyznawane są zgodnie z następującą procedurą Nagrody przyznawane są
Uczestnikowi, w danej grupie, który w finalnym Rankingu zdobył miejsce kwalifikujące go do
nagrody i spełnił łącznie wszelkie warunki uczestnictwa w Konkursie, (np. dla oddziału Czeladź
12 Uczestników z grupy żółtej, którzy w okresie czasu trwania zakupów dokonają zakupów o
największej wartości otrzymają nagrodę przypisaną dla grupy żółtej). Nagrody w innych grupa i w
innych Oddziałach, przyznawane są Uczestnikom analogicznie do powyższych zasad.
3.6. W przypadku gdy w Rankingu dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, wyższe
miejsce w rankingu zajmuje ten Uczestnik który ma wyższą łączną wartość zakupów w IV kwartale
2020 roku.
3.7. Ostateczny Ranking zostanie ustalony w terminie …22.01.…… 2021 roku
4. Ogłoszenie wyników.

4.1. Wyniki Konkursu będą podawane w Oddziałach oraz na stronie internetowej Organizatora pod
adresem www.targispecjal.pl4.2. Laureaci po zgłoszeniu się do kierownika/dyrektora Oddziału zobowiązani są do wypełnienia i
podpisania oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4.3. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:
a. Niedostarczenia poprawnie wypełnionego oświadczenia,
b. Niedopełniania pozostałych warunków Regulaminu.
4.4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zasadach określonych w pkt 6. Po
wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, uczestnika ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w
Sądzie powszechnym.
4.5. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. Miejsce i termin wydawania nagród.
5.1. Nagrody wydawane są przez dyrektorów Oddziałów po przekazaniu przez Laureata poprawnie
wypełnianego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Termin wydania
nagród będzie uzgadniany z Laureatami.
5.2. Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród w Konkursie upływa z dniem 31 marca ………
2021 roku
5.3. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.
5.4. W przypadku gdy:
a. Nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w Regulaminie,
b. Laureat odmawia przyjęcia Nagrody poprzez:
• Przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia Nagrody,
• Odmowę przyjęcia lub nieodebranie przesyłki z Nagrodą
5.5. Momentu zakupu Nagród do momentu ich wydania Nagrody pozostają własnością Organizatora.
6. Reklamacje.
6.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie pisemnej na adres do doręczeń Organizatora: Rzeszów (kod 35-322) Ul.
Ciepłownicza 8, począwszy od daty rozpoczęcia czasu trwania zakupów w Konkursie tj. od
dnia 02 listopada 2020 roku do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania Nagród
zgodnie z pkt 5.3 powyżej. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko/Nazwę, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenia, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Konkurs Centralny
XXIII Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota”
6.2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.
6.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysyłana listem poleconym na
adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika.
6.4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
swoich praw na drodze postępowania sądowego przez sądem powszechnym.
7. Dane osobowe.
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów jest Organizator Konkursu –
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul.
Ciepłownicza 8.
7.2. Administrator danych osobowych informuje, że:
a. Dane osobowe uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych
są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w celu
związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do
loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, a także
w celu ewentualnego udzielenia odpowiedzi na pytania uczestników, rozpatrzenia
reklamacji, obrony przed roszczeniami uczestników, jak również w celu wykonania

niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z
organizowanie loterii,
b. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), lit. f) Rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących
c. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie,
d. uczestnikowi przysługuje:
• prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
• oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres
Organizatora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp.zo.o. z
siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do
korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8.
7.3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów.
7.4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu
realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone
są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do
nagrody
oraz
uczestniczącym
w
realizacji/wydaniu
nagrody,
operatorom
pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo.
7.5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak
przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa.
7.6. Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących
przetwarzania danych, w tym profilowania.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Przy organizacji i prowadzeniu Konkursu Organizator zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok kodeks cywilny. W kwestiach
nieuregulowanych niemniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
8.2. Regulamin Konkursu dostępnych dla wszystkich zainteresowanych w czasie Konkursu na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.targispecjal.pl. oraz w Oddziałach.
8.3. Uczestnik przed przystąpieniem do Udziału w Konkursie winien zapoznać się z treścią
Regulaminu, zgłaszając udział do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie jego
obowiązywania, bez podania przyczyny, zmiany te nie mogą naruszać już nabytych przez
Uczestników praw. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieniu o zmianie regulaminu poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www. targispecjal.pl

Załącznik nr 1
Lista oddziałów biorących udział w Konkursie
Lp.
1

Oddział potocznie

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Załącznik nr 2 oświadczenie odbioru Nagrody
Ja niżej podpisany …………………………………………………………

Nazwa Firmy ………………………………………………………
Adres firmy ………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………
Nr Tel. ………………………………………………………
Adres email: ………………………………………………………

❑ Potwierdzam, że zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu Konkursu „Konkurs Centralny XXIII
Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota” i akceptuję jego treść.”
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, , numer
telefonu komórkowego, adres e-mail, w celu wydania Nagrody w Konkursie.
Zostałem poinformowany, że administratorem zebranych w niniejszym oświadczeniu danych osobowych
jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Specjał Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ( kod:
00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8,
KRS 0000270383, NIP: 5170199121 jako Organizator Konkursu.
❑ Oświadczam, iż dane osobowe podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym
mi prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt 7. Regulaminu Konkursu.
❑ Potwierdzam, że zgodnie z pkt 1.5. Regulaminu nie jestem pracownikiem, członkiem organów
Organizatora, a także członkiem najbliższej rodziny tych osób.
❑ Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Konkursie w postaci Nagrody
……………………………… o wartości brutto ……………… zł i jestem świadoma/y, że Nagroda w
Konkursie stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Jako Laureat jestem zobowiązany
samodzielnie rozliczyć i opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego
zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy wstawić X w pustą kratkę przy treści klauzuli którą Pani/Pan akceptuje. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odbioru nagrody.

…………………………………………………………
Data, pieczęć i czytelny podpis.

Załącznik nr 3 tabelę z ilością Oddziałów wraz z podziałem na grupy i ilość nagród.

Nazwa
CZELADŹ GDAŃSK KALISZ
oddziału
Ilość
nagród
w
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nagród
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