
WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

Regulamin Konkursu
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Regulamin określa zasady KONKURSU pn. „Wygrywaj nagrody z KAN-therm” (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosinie, 

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok - Kleosin (dalej: Organizator).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.

4. Cel Konkursu: promocja firmy KAN i marki System KAN-therm, promocja produktów 

Systemu KAN-therm stanowiącego ofertę firmy KAN, wsparcie i aktywizacja sprzedaży 

produktów Systemu KAN-therm.

5. Czas trwania: Rozpoczęcie w dniu 7.06.2013 r. i zakończenie w dniu 10.04.2014 r. 

Termin ten obejmuje zgłoszenie się Uczestników do Konkursu w terminie od 7.06.2013 r. 

do 20.03.2014 r.

6. Uczestnikami Konkursu: mogą być osoby prowadzące działalność (właściciele firm) 

w zakresie projektowania instalacji sanitarnych i grzewczych. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału Zarząd i pracownicy Organizatora Konkursu, członkowie 

Komisji Konkursowej oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9. Dane osobowe Uczestników i Inwestorów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

i będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Konkursu. Wyrażenie tej zgody warunkuje udział w Konkursie.

Dodatkowo Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić zgodę zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

na przetwarzanie danych osobowych  przez Organizatora do celów marketingowych tj. 

przesyłania informacji o promocjach, produktach i akcjach marketingowych przez Organizatora 

Konkursu. Wyrażenie tej zgody jest nieobowiązkowe i nie warunkuje udziału w Konkursie.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale warunkuje udział w Konkursie. Wszelkie dane związane z konkursem zostaną 

komisyjnie zniszczone/skasowane po zakończeniu konkursu i procedury reklamacji.

10. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem 

i zaakceptowanie jego warunków.
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II. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE.

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty instalacji zgłaszane 

do Konkursu powinny znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje na temat 

Konkursu będą dostępne: na stronie firmowej KAN pod adresem www.konkurs-kan.pl.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) Wykonać projekt dowolnej instalacji z wykorzystaniem elementów Systemu KAN-therm 

w terminie od 7.06.2013 r. do 20.03.2014 r. Projekt powinien zawierać wyłącznie oryginalne 

elementy systemu KAN-therm i powinien przedstawiać instalację w jednym budynku. 

W przypadku zaprojektowania instalacji np. w całym bloku, Uczestnik może zgłosić taki projekt 

tylko jeden raz do Konkursu.  

b) Wypełnić prawidłowo Formularz Zgłoszeniowy (dalej: Zgłoszenie), który zamieszczony jest 

na www.konkurs-kan.pl - stronie konkursu „Wygrywaj nagrody z KAN-therm”.

Formularz Zgłoszeniowy zawiera miejsce na wpisanie:

pełnej nazwy Firmy biorącej udział w Konkursie,

adresu Firmy biorącej udział w Konkursie,

telefon Firmy biorącej udział w Konkursie,

email Firmy biorącej udział w Konkursie,

adres inwestycji ze zgłoszoną instalacją,

rodzaj instalacji,

zastosowany system KAN-therm,

nazwisko regionalnego przedstawiciela firmy KAN, który kontaktuje się z uczestnikiem,

wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu do celów związanych z Konkursem (zgoda obowiązkowa, 

warunkująca udział w Konkursie),

oświadczenie, że Uczestnik Konkursu uzyskał zgodę od inwestora na przetwarzanie adresu 

inwestycji przez Organizatora Konkursu do celów związanych z Konkursem 

(zgoda obowiązkowa, warunkująca udział w Konkursie).

c) Zgłosić udział w Konkursie wysyłając poprzez stronę www.konkurs-kan.pl prawidłowo 

wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w terminie od 7.06.2013 r. do 20.03.2014 r. 

Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podanego w formularzu maila potwierdzenie 

zgłoszenia ze wszystkimi podanymi danymi oraz numerem zgłoszenia. Email ten należy 

dołączyć do dokumentacji konkursowej i wysłać wraz z Formularzem Konkursowym.

d) Wypełnić prawidłowo Formularz Konkursowy (dalej: Formularz), który zamieszczony jest 

na www.konkurs-kan.pl - stronie konkursu „Wygrywaj nagrody z KAN-therm”.

Formularz zawiera miejsce na wpisanie: 

numeru zgłoszenia - Uczestnik otrzymuje go w mailu potwierdzającym zgłoszenie,
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pełnej nazwy Firmy biorącej udział w Konkursie,

imienia i nazwiska Właściciela Firmy biorącej udział w Konkursie,

adresu Firmy biorącej udział w Konkursie,

telefon Firmy biorącej udział w Konkursie,

email Firmy biorącej udział w Konkursie,

adres inwestycji ze zgłoszonego projektu,

rodzaj instalacji,

zastosowany System KAN-therm,

oświadczenie, o tym, że projekt zgłoszony do Konkursu została wykonany wyłącznie 

przy użyciu produktów KAN-therm,

wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu do celów związanych z Konkursem (zgoda obowiązkowa, warunkująca udział 

w Konkursie),

oświadczenie, że Uczestnik Konkursu uzyskał zgodę od inwestora na przetwarzanie adresu 

inwestycji przez Organizatora Konkursu do celów związanych z Konkursem 

(zgoda obowiązkowa, warunkująca udział w Konkursie),

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

do celów marketingowych tj. przesyłania informacji o promocjach, produktach i akcjach 

marketingowych przez Organizatora Konkursu (zgoda nieobowiązkowa, nie warunkująca 

udziału w Konkursie),

wyrażenie zgody na wykorzystanie podanych na zgłoszeniu informacji (imię, nazwisko, 

nazwa firmy) przez Organizatora na uroczystości wręczania nagród,

oświadczenie, że Uczestnik jest autorem nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

i że odpowiedź na pytanie konkursowe wolna jest od wad prawnych,

oświadczenie, że Uczestnik Konkursu uzyskał zgodę od inwestora lub architekta na 

wykonanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć inwestycji w przypadku wygranej,

odpowiedź na pytanie Konkursowe:

„Dlaczego zdecydowałeś się na zastosowanie systemu KAN-therm?”

Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 160 znaków bez spacji.

wyrażenie zgody na wykorzystanie przesłanej odpowiedzi na pytanie Konkursowe 

przez Organizatora,

oświadczenie, że Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi bezterminowo i bezpłatnie 

prawa autorskie do nadesłanej do Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe,

wyrażenie zgody inwestora na przetwarzanie danych osobowych inwestora i adresu 

inwestycji przez Organizatora Konkursu do celów związanych z Konkursem (zgoda 

obowiązkowa, warunkująca udział w Konkursie), podpis Właściciela Firmy biorącej 

udział w Konkursie, potwierdzający prawidłowość i prawdziwość powyższych danych.
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e) Przesłać drogą pocztową na adres Organizatora: KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 

16-001 Białystok - Kleosin w terminie do dnia 31.03.2014 r. (decyduje data wpływu 

do siedziby Organizatora) dokumentację konkursową tj. email z potwierdzeniem zgłoszenia 

oraz Formularz Konkursowy z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wygrywaj nagrody 

z KAN-therm - projektant”.

3. Jeden Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość wykonanych projektów instalacji 

oraz wypełnić nieograniczoną ilość Formularzy, zwiększając tym samym szansę 

na wygraną w Konkursie.

4. Formularze wypełnione niekompletnie lub nie czytelnie, bez odpowiedzi na pytanie 

konkursowe będą uznane za nieważne i pominięte przy rozstrzygnięciu Konkursu.

5. Zgłoszenie do Konkursu bez przesłania wymaganej prawidłowo wypełnionej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub inwestora będzie uznane za nieważne 

i pominięte przy rozstrzygnięciu Konkursu.

III. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZOWANEGO KONKURSU.

1. Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej: Komisja), która będzie czuwała 

nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

2. W skład Komisji wchodzi 5 osób, powołanych przez Organizatora Konkursu.

3. Do zadań Komisji należy:

rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

sporządzenie Protokołu z wynikami Konkursu,

prawidłowe wydanie nagród Laureatom Konkursu,

rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

4. W razie wątpliwości Komisja może wskazać przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonego 

do Konkursu projektu instalacji. Weryfikacji w takim przypadku dokona przedstawiciel 

regionalny Organizatora przed rozstrzygnięciem konkursu.

IV. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU, PRZYZNANIE NAGRÓD.

1. W dniu 03.04.2014 r. w siedzibie Organizatora Komisja spośród prawidłowych zgłoszeń 

Konkursowych tj. prawidłowo uzupełnionych Formularzy z nadesłanymi odpowiedziami 

na pytanie Konkursowe zgodnie z punktem II niniejszego Regulaminu wybierze Laureatów 

Konkursu. Komisja dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi na pytanie Konkursowe. 

2. Autorzy najciekawszych odpowiedzi na pytanie Konkursowe otrzymają kolejno nagrody.

Za zajęcie 1. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci plotera HP Ploter Designjet T790 44-in ePrinter.
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Za zajęcie miejsc od 2. do 3. w Konkursie

nagroda w postaci programu AutoCAD LT 2014.

Za zajęcie 4. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci tabletu iPad z wyświetlaczem Retina 32 GB 1 szt.

Za zajęcie miejsc od 5. do 14. w Konkursie

nagroda w postaci pakietu programów InstalSoft w wersji firmowej KAN 

wraz z pakietem EnergoSystem w wersji InstalSoft.

Za zajęcie miejsc od 15. do 34. w Konkursie

nagroda w postaci pakietu programów Sankom: 

KAN OZC 3D 5.0, KAN c.o 3.8, KAN H2O 1.5, KAN SDG 2.1.

Za zajęcie od 35. do 37. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci rocznej prenumeraty Rynku Instalacyjnego.

Za zajęcie od 38. do 40. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci zestawu poradników wydawnictwa Grupy Medium. 

3. Uczestnik Konkursu, który zgłosi największą ilość prawidłowo wypełnionych Formularzy 

dokumentujących największą ilość wykonanych projektów instalacji otrzyma nagrodę. 

dodatkową - tablet Ipad Retina 32 GB Wifi firmy Apple.

4. Nagrodę specjalną - tablet Ipad Retina 32 GB Wifi firmy Apple - otrzyma inwestor, który 

udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inwestycji - adresu instalacji, 

której autor otrzymał nagrodę główną za zajęcie I miejsca w Konkursie.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

Za zajęcie 1. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci plotera HP Ploter Designjet T790 44-in ePrinter.

Za zajęcie 2. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci programu AutoCAD LT 2014.

Za zajęcie 3. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci AutoCAD LT 2014.

Za zajęcie 4. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci tabletu iPad z wyświetlaczem Retina 32 GB 1 szt.

Za zajęcie miejsc od 5. do 14. w Konkursie

nagroda w postaci pakietu programów Instalsoft w wersji firmowej KAN wraz z pakietem 

EnergoSystem w wersji InstalSoft.

Za zajęcie miejsc od 15. do 34. w Konkursie

nagroda w postaci pakietu programów Sankom: 

KAN OZC 3D 5.0, KAN c.o 3.8 i KAN H2O 1.5, KAN SDG 2.1.
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Za zajęcie od 35. do 37. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci rocznej prenumeraty Rynku Instalacyjnego.

Za zajęcie od 38. do 40. miejsca w Konkursie

nagroda w postaci zestawu poradników wydawnictwa Grupy Medium. 

Za przesłanie największej ilości prawidłowo wypełnionych Formularzy dokumentujących 

największą ilość zaprojektowanych instalacji Uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę 

dodatkową - tablet Ipad Retina 32 GB Wifi firmy Apple.

Nagroda specjalna - tablet Ipad Retina 32 GB Wifi firmy Apple - dla inwestora, 

który udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz adresu inwestycji, 

gdzie została zaprojektowana instalacja, której projektant otrzymał nagrodę główną 

za zajęcie I miejsca w Konkursie.

Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. W przypadku Laureata – właściciela firmy, która brała udział w Konkursie, 

nagrodzony podmiot gospodarczy winien wykazać wartość nagrody jako przychód z działalności 

gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

W przypadku kiedy inwestor będzie osobą fizyczną, Organizator Konkursu przed wydaniem 

nagrody pobierze zryczałtowaną zaliczkę na podatek dochodowych w wysokości 10 % wartości 

nagrody i przekaże ją do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku Laureata inwestora, 

który będzie osobą fizyczną Organizator doda do wygranej nagrody nagrodę finansową 

przeznaczoną na uregulowanie podatku od wygranej nagrody. 

Nagród w Konkursie nie można wymieniać na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody nieodebrane w terminie określonym Regulaminem niniejszego Konkursu 

pozostają do dyspozycji Organizatora.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD.

1. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 04.04.2014 r., poprzez publikację 

wyników na www.konkurs-kan.pl - stronie konkursu „Wygrywaj nagrody z KAN-therm”.

2. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną również odczytane podczas Targów 

Instalacje 2014 w Poznaniu w dniu 10.04.2014 roku.
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3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane w terminie 10.04.2014 r. podczas Targów 

Instalacje 2014 w Poznaniu. Nieodebrane w tym dniu nagrody zostaną przesłane 

do Laureatów drogą pocztą w terminie do 09.05.2014 (decyduje data nadania przesyłki).

VI. REKLAMACJE.

1. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na piśmie listem poleconym do dnia 25.04.2014 r. 

na adres: KAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok - Kleosin z dopiskiem na kopercie: 

„Reklamacja - Konkurs Wygrywaj nagrody z KAN-therm”. 

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

2. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając w to wysłanie 

Uczestnikowi Konkursu zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie konkursu 

„Wygrywaj nagrody z KAN-therm” www.konkurs-kan.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań związanych z Konkursem 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

ORGANIZATOR


