
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs, organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. (dalej: „Konkurs”). 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności 

określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 

Uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

3. Organizatorem Konkursu „Wakacje z Solenerga” jest Solenerga spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa,                

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000812964, NIP 5272911505, REGON 

384843488, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.  

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs będzie 

przeprowadzony przy udziale mediów społecznościowych firmy Solenerga, tj. Facebook, 

Instagram, LinkedIn oraz poprzez e-mail. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Organizator. 

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu 

będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia). 

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podwykonawcy 

wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz członkowie ich 

najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych w linii prostej 

oraz zstępnych w linii bocznej do II stopnia. 

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

9. Konkurs trwa od 27.05.2021 do 30.08.2021r. do godziny 24:00. Finał Konkursu oraz wyłonienie 

Zwycięzców odbędzie się 31 sierpnia o godz. 12:00 w siedzibie Organizatora a informacja o 

wynikach konkursu zostanie opublikowana na Facebook, Instagram, LinkedIn i e-mail. 

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej 

https://solenerga.pl/ i profilu Facebook Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu 

w przypadku zmian przepisów prawa mających istotny wpływ na przeprowadzenie Konkursu. 

12. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym 

regulaminie. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w punkcie I ust. 6, które w okresie od 

27 maja 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. do godz. 24:00: 

a. Przygotują i dostarczą do Organizatora: tekst, rysunek, zdjęcie lub nagranie dotyczące 

tematu: „Czysta energia. Przyszłość wolna od zmartwień” oraz dokonają zakupu 

systemu fotowoltaicznego u Organizatora. Osoba biorąca udział w Konkursie powinna 

dokonać zgłoszenia poprzez: 

• Przesłanie pracy na adres mailowy: promocje@solenerga.pl lub 

• Dodanie komentarza pod grafiką konkursową na profilach społecznościowych 

firmy Solenerga (Facebook, Instagram, LinkedIn) lub 

• Zamieszczenie posta na Facebook, Instagram, LinkedIn w którym znajdzie się 

oznaczenie firmy Organizatora, tj. Solenerga. 

https://solenerga.pl/
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b. dokonały zakupu i posiadają potwierdzenie dokonania zakupu, na warunkach 

uprawniających do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany 

do zachowania Dowodu Zakupu do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział wielokrotnie, posiadając więcej niż jedną umowę na 

realizację usługi u Organizatora. 

 

III. NAGRODY 

Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są: 

1. Nagroda nr I – wycieczka o łącznej wartości 4 000,00 zł brutto, dodatkowo fundator zapewnia 

nagrodę pieniężną celem uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego 

Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Nagroda nr II – wycieczka o łącznej wartości 4 000,00 zł brutto, dodatkowo fundator zapewnia 

nagrodę pieniężną celem uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego 

Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Nagroda nr III - wycieczka o łącznej wartości 4 000,00 zł brutto, dodatkowo fundator zapewnia 

nagrodę pieniężną celem uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego 

Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Nagroda nr IV - bon o wartości 1000,00 zł, dodatkowo fundator zapewnia nagrodę pieniężną celem 

uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Nagroda nr V - bon o wartości 1000,00 zł, dodatkowo fundator zapewnia nagrodę pieniężną celem 

uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Nagroda nr VI - bon o wartości 1000,00 zł, dodatkowo fundator zapewnia nagrodę pieniężną celem 

uiszczenia podatku, która zostanie pobrana i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

IV. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 

1. Nagrody określone w punkcie III wygrywają osoby, które wykonały najlepszą według komisji 

(składającej się z 3 osób powołanych przez Organizatora) pracę i spełniły warunki uczestnictwa w 

konkursie. 

2. Warunkiem przyznania nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danych (imię, nazwisko, adres 

zamieszkania) niezbędnych do przekazania nagrody.  

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni podać dane niezbędne do przekazania 

nagrody. 

4. Wskutek nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, Zwycięzca 

Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent 

pieniężny. 

6. Nagrody  stanowią  materiał  promocyjny,  przyznany  w  ramach  złożonego  przez Organizatora 

przyrzeczenia publicznego. 

V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora 

do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej 



Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w szczególności w celach 

marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą pocztową. Administratorem danych 

osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  ich 

sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne 

do wzięcia udziału w Konkursie.  

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie rysunków, zdjęć, nagrań video wykonanych 

podczas realizacji Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu 

promocji Konkursu przez Organizatora. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie 

udziału w Konkursie przez jego Uczestników, w szczególności za wadliwe działanie systemów 

informatycznych i witryn internetowych 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych 

danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

skutkuje utratą prawa do nagrody. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do udziału w niniejszym konkursie na podstawie 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 119.1 oraz przepisów 

powszechnie obowiązujących. Organizator informuje, że : 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator – Solenerga; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, +48 22 531 03 00 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przechowywane będą do momentu rozstrzygnięcia 

Konkursu; 

4. Uczestnik konkursu przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  oraz  ich 

sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 



5. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest 

konieczna do wzięcia udziału w konkursie. 

VIII. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu tj. 

do 13 września 2021 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej 

otrzymania przez Organizatora Konkursu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, adres 

jego poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacja powinna być przesyłana drogą elektroniczną, pod e-mail: promocje@solenerga.pl 

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Organizator rozpatrzy i powiadomi drogą elektroniczną osobę zgłaszająca reklamacje o 

uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji. 

 

IX. NABYCIE WŁASNOŚCI NAGRODZONEGO DZIEŁA 

Organizator, z momentem przekazania nagrody nabywa własność egzemplarza nagrodzonego 

dzieła a także autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji znanych w 

momencie zakończenia konkursu, a w szczególności na: 

a. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

c. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli uczestnik podjął 

działania sprzeczne z regulaminem. 

d. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu jest ograniczona do wartości i 

liczby nagród określonych w regulaminie i obejmuje wyłącznie winę umyślną. 

e. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami 

regulaminu. 

f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody 

przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez 

Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada. 

g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta. 

h. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach 

nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

i. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu, a materiały 

reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

j. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia 

Konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 



k. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest „grą losową”, 

„loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

Nr 2009 r. Nr 201 poz. 1540). 

 


