
REGULAMIN KONKURSU „ 10 Urodziny portalu klimatyzacja.pl - Wygraj rower elektryczny”

I  Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest firma TERMOCLIMA  z siedzibą w Łodzi przy  ul. Morgowej 4, zwana dalej Organizatorem. 
2. Konkurs z okazji 10 -lecia portalu klimatyzacja.pl przeznaczony jest wyłącznie dla Firm będących Klientami firmy Termoclima  
3. Nagrodą w konkursie  jest rower elektryczny Firmy TrybEco o wartości 4000 zł.
4. Losowanie nagrody oraz jej wręczenie odbędzie się 27.04.2016 roku o godzinie 14.30 na stoisku Organizatora znajdującym 
się na terenie  Międzynarodowych Targów Poznańskich na Targach Instalacje 2016 w hali  5  na stoisku 12

II  Uczestnicy
1. W Konkursie biorą udział osoby reprezentujące Klientów portalu klimatyzacja.pl z opłaconą prezentacją (PRO, Rozszerzona, 
Podstawowa). 
2. Osoby uczestniczące w konkursie, zwane dalej Uczestnikami, muszą być pełnoletnie oraz muszą mieć zgodę na reprezenta-
cję Firmy, będącej Klientem  firmy Termoclima. Reprezentacja  ta musi zostać potwierdzona przez Organizatora przed wręcze-
niem nagrody Uczestnikowi. 
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu (właściciel, pełnomocnik  oraz pracownicy i ich rodziny ).

III  Zasady Konkursu
1. Niniejszy regulamin jest również dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem klimatyzacja.pl/10urodziny
2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu oraz 
na potrzeby własne. 
3. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie 
do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu. Wszelkie aktualizacje 
będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej www.klimatyzacja.pl

IV Zakończenie konkursu
1. Nagroda rozlosowana zostanie wśród Klientów reprezentowanych przez uprawnione osoby
2. Zwycięzca ( Klient ) zostanie ogłoszony po zakończeniu losowania oraz podany do wiadomości na stronie internetowej  
Organizatora.
3. W przypadku nieobecności podczas losowania Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą drogą mailową w ciągu 5 dni robo-
czych.

V  Postanowienia końcowe
Uczestnik Konkursu uczestnicząc w nim  oświadcza, że: 
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Oso-
bowych dn. 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133 poz. 833 z póź. zm.;


