Regulamin Konkursu „ALBANIA 2019 z KLEIB” – Konkurs na najlepszych sprzedawców
w Punktach sprzedaży hurtowej
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „ ALBANIA 2019 z KLEIB „. - Konkurs na najlepszych sprzedawców w Punktach
sprzedaży hurtowej ”zwanego dalej Konkursem jest KLEiB Sp. z o.o., 87-880 Brześć Kujawski, Pikutkowo 43,
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000208709, NIP 888-280-87-30, REGON 911350522,
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN , zwana dalej „Organizatorem”
1.2. Konkurs trwa od 01.04.2019 r. do 23.04.2019 roku, przy czym uczestnicy spełniający warunek opisany
w pkt. 4.6 mogą w przypadku wygrania wybrać nagrody do 17.09.2019 r.
1.3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będących właścicielami, pracownikami lub współpracownikami hurtowych punktów sprzedaży produktów firmy
KLEiB Sp. z o.o., którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się poleceniem i sprzedażą produktów firmy
KLEiB Sp. z o.o.
1.5. Punkt sprzedaży hurtowej, dalej PSH jest to każdy punkt sprzedaży, który dokonuje zakupu i sprzedaży
produktów firmy KLEiB Sp. z o.o. bezpośrednio w KLEiB Sp. z o.o. lub u jego partnerów handlowych
1.6. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród wykonuje Organizator.
2. Produkty objęte Konkursem
2.1 Pakiet konkursowy
- zakup produktów KLEIB o wartości nie mniejszej niż 47 000 PLN. netto
2.2. Konkursem objęty niżej wymieniony wolumen produktów KLEIB :
C2, C2B, C2Extra, C2W, C3, C3S, C3SIL, C4, C4S, C5, C6, C7, C8, C9, C9,5, C10, C10,5, C11, C12, C14, C14B,
C16, C22, C24, S1, S2, S3, S5, S10, G2, G4, M9 pulpa, kamienie (0…9)(A…J), M10, Q1, Q3, Q4, Q8, Q123exb,
Q5exb, Q5, Q5ECO, Q6, Q7, Hydro, Hydro Extra A+B, QBiorolna, pigmenty, K2, K2B, K4, K10, K14, K14B, K11,
K123, F3, F7, Kabex S1, Kabex S5, wełna CLIMOWOOL DF1, DF35, DF33, TW1E.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany produktów objętych Konkursem, przy czym aktualna
lista produktów objętych Konkursem jest dostępna na stronie Organizatora
3. Uczestnicy
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki opisane w pkt. 1.4., z zastrzeżeniem punktu
poniższego niniejszego regulaminu, musi prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne. Formularz dostępny jest u Przedstawiciela Handlowego firmy KLEiB
3.2. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić w obecności Przedstawiciela Handlowego firmy KLEiB Sp. z o.o.
3.3. Zgłoszenie do Konkursu oznacza zaakceptowanie jego regulaminu.
3.4. Do konkursu może być zgłoszone maksymalnie 10 osób z jednego PSH.
3.5. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy firmy KLEiB Sp. z o.o., nie mogą być członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, małżonka oraz rodzeństwo.
4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
4.1. Zadaniem Uczestników jest złożenie zamówienia w wyznaczonym terminie na Pakiety Konkursowe wskazane w pkt 2.1. oraz odpowiedzieć na pytanie zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zobowiązuje się dostarczyć do Uczestnika Pakiety Konkursowe w terminie najpóźniej do dnia 10.05.2019.
4.2. Każdy zakup Pakietu Konkursowego oznacza 1 pkt w konkursie.
4.3. Za prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe nie przyznaje się punktów.
4.4. Ilość Pakietów konkursowych jest ograniczona. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.04.2019. Dane
dotyczące zwycięzców – dostępne będą po tym terminie na portalu B2B Organizatora
4.5. Podczas trwania Konkursu jeden Uczestnik może maksymalnie zdobyć 1 punkt.
4.6. Pierwszych 80 Uczestników którzy zakupią jeden z pakietów i odpowiedzą prawidłowo na pytanie konkursowe, wygra nagrodę rzeczową powiększoną o odpowiadającą nagrodzie rzeczowej nagrodę pieniężną.
4.7. Nagrodą rzeczową za zdobyty punkt jest Voucher na imprezę turystyczną ALBANIA 2019 z KLEIB

(szczegóły imprezy dostępne są na stronie WWW.KLEIB.PL i u Przedstawicieli Handlowych KLEIB), Uczestnik
konkursu, który wygrał nagrodę nie może wymienić Voucher na inną nagrodę.
4.8. Rywalizacja o nagrody odbywa się tylko i wyłącznie poprzez portal B2B, po uprzednim prawidłowo
wypełnieniu formularza.
4.9. Wizerunek nagród rzeczowych otrzymanych przez Uczestników może różnić się od wizerunku przedstawionego w materiałach informacyjnych.
4.10. Uczestnicy konkursu, otrzymają dodatkowo w ramach nagrody rzeczowej nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% od wartości brutto nagrody.
4.11. Przed wydaniem nagród zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w formie pieniężnej
naliczony od łącznej wartości wydanych Uczestnikowi nagród.
5. Dane Osobowe
5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz do celów marketingowych KLEiB Sp. z o.o., obejmujących
również komunikowania się z jego Uczestnikami drogą elektroniczną.
5.2. Administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników Konkursu jest Organizator.
5.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia
danych realizowane jest poprzez wysłanie do Organizatora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i
nazwiska Użytkownika.
5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5.5. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników konkursu, które mogą być poddawane dalszemu
przetwarzaniu przez podmioty współpracujące z KLEIB Sp. z o.o. przy realizacji konkursu. W tym: Amigos
Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łodygowej 20 oraz NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
przy ul. Rejmonta 39. Ponadto Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych innym
osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, którego dane
dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Reklamacje
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane, pisemnie
listem poleconym, przez cały czas trwania Konkursu i po jego zakończeniu do dnia 30.04.2019, pod adres
Organizatora.
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i adres PSH, w którym uczestnik
pracuje lub z którym uczestnik współpracuje, jego dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich dotarcia na adres wskazany w pkt. 6.1.,
przez osobę powołaną w tym celu przez Organizatora.
6.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
6.5. O sposobie rozpatrzenia uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres
podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.6. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów,
przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
7. Postanowienia końcowe
7.1. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości, przed lub po przyznaniu nagrody, iż uczestnik
w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu uczestnikowi,
albo w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagrody głównej Konkursu inną, podobną, o zbliżonych

cechach, parametrach i wartości.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu
uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej Organizatora
7.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7.6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie WWW.KLEIB.PL

