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Start:  22 maja - Koniec:  30 czerwca 2019 r. 

#KONKURS 

Najlepszy prezent dla Twojego dziecka! 
Klimatyzator KIDS marki Midea 

Konkurs dla Małych Projektantów. 
 

Bawełniane torby podbijają serca ludzi na całym świecie! Idealnie pasują na szybkie zakupy i są EKO.  
Cała ich magia kryje się jednak w nadruku! 

Pomysłowa i niepowtarzalna – taka powinna być idealna Eko torba Midea! 
Dziś to dzieci - Wasi Mali Projektanci mogą zaprojektować jej wyjątkowy wzór. Wystarczy trochę kreatywności, 

chwila wolnego czasu i … projekt gotowy! 
Nagrod ą za najlepsz ą pracę jest klimatyzator KIDS STAR marki Midea. 

 

Wystarczy, że: 
1. Polubisz fanpage Zymetric na Facebooku

 
2. Prześlesz do nas projekt nadruku na EKO torbę 

Midea wykonany przez Twoje dziecko 

 
 
 
          

 
Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie  
https://www.midea-electric.pl/Dla-Biznesu/Aktualnosci i przesłać projekt w formacie .jpg lub .pdf  o 
maksymalnej wielkości 2 MB na adres mailowy: marketing@zymetric.pl podając Nick profilu Facebooka. 
 
Projekt dotyczy nadruku na torbę formatu A4. 
Na zgłoszenia czekamy od 22.05  do 30.06 br.  
Rozwiązanie konkursu: 07.07 na profilu facebookowym ZYMETRIC 
 
UWAGA: wygrany projekt będzie wykorzystany jako nadruk w oficjalnych Eko torbach Midea! � 
 
Powodzenia! 
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REGULAMIN 
Konkurs dla małych projektantów. 

 
Ogólne Warunki Konkursu  

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs dla Małych Projektantów ” (dalej: „Konkursu ”) jest firma ZYMETRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. 
Okólna 45 (dalej: „Organizator ”). 

2. Uczestnikami Konkursu są użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.com (którzy ukończyli 13 rok życia), klienci firmy ZYMETRIC Sp. 
z o.o. w tym min. pociechy fanów firmy ZYMETRIC oraz osoby zainteresowane (dalej: „Uczestnicy ”). 

3. Konkurs obowiązuje w terminie 22.05 – 30.06.2019 r.  
3.1 Udział w konkursie jest dobrowolny. 
3.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ZYMETRIC Sp. z o.o. oraz firm powiązanych kapitałowo oraz członkowie ich 

rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa 
powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia z pracownikiem. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać Organizatorowi projekt nadruku na Eko torbę wraz z formularzem zgłoszenia do konkursu. 
5. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać nagrodę:  

- klimatyzator ścienny serii KIDS STAR marki Midea. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie firmy ZYMETRIC Sp. z o.o. w Markach, ul. Okólna 45, na stronie internetowej midea-electric.pl. 
7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.  
8. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika 

 
Warunki publikacji zdj ęcia, projektu 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie, jest polubienie fanpagu ZYMETRIC na Facebooku, przesłanie projektu nadruku na Eko torbę Midea oraz 
dosłanie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika/przedstawiciela ustawowego dziecka formularza zgłoszenia (w tym oznaczenie 
wymaganych pól, a zwłaszcza tych dotyczących praw autorskich) w czasie trwania akcji na adres email: marketing@zymetric.pl. 

2. Projekty nadruku zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich – w 
szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 
naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody osób uprawnionych (w tym prawami 
autorskimi).   

3. Przesłanie zdjęcia, projektu do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego regulaminu, jak również wyrażeniem zgody 
na udostępnianie pracy i informacji o autorze na oficjalnym fanpagu ZYMETRIC Sp. z o.o. na Facebooku. : 

4. Zdjęcia/projekty, które nie będą spełniały warunków konkursu, jak również zdjęcia/projekty przesłane wraz z formularzami, w których nie 
oznaczono wymaganych punków (zwłaszcza dotyczących praw autorskich) nie zostaną opublikowane.  

5. Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć, projektów. 

Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie jest klimatyzator marki Midea, serii Kids Star (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) o wydajności 2,6 kW o wartości  

złotych. 
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub 

rzeczowego. 
3. Prawo Zwycięzcy konkursu do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne. 
 

Nadzór nad prawidłowo ścią przebiegu konkursu  
1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu sprawować będzie Organizator. 
2. Do zadań Organizatora będzie należało w szczególności: 

- Zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim zainteresowanym; 
- Sprawdzenie, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie; 
- Zabezpieczenie zgodności przebiegu wydawania nagród z regulaminem konkursu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych 
czynności; 
- Wyłonienie Zwycięzcy konkursu; 
- Wyłonienie Zwycięzcy konkursu; 
- Rozpatrzenie ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. 

 

Warunki przyznawania Nagrody 

1. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zdjęć, projektów. Jednak nagroda: klimatyzator KIDS STAR marki Midea, może być przyznana 
Uczestnikowi tylko jednokrotnie. 

2. Nagrodą główną w Konkursie jest klimatyzator ścienny serii KIDS STAR, komplet (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) o wydajności 2,6 kW bez 
montażu.  

3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych zdjęć, uwzględniając w szczególności ich walory estetyczne i 
pomysłowość i wyłoni Zwycięzcę, któremu zostanie przyznana nagroda określona w punkcie 2. 

4. Wydanie Uczestnikom nagród: 
- klimatyzator ścienny - zostanie przekazany zwycięzcy po wcześniejszym okazaniu umowy montażu z firmą instalacyjną, która posiada ważny 
certyfikat Midea (zgodnie z obowiązującymi przepisami UE, do realizacji zakupu urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, niezbędne 
jest dostarczenie stosownej dokumentacji, więcej na: https://www.midea-electric.pl/Dla-Biznesu/O-Firmie/Certyfikat-F-GAZ ). Czas realizacji 
wysyłki minimum 14 dni roboczych.  

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Uczestnika, na koszt Organizatora (tylko na terenie Polski). 
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.  
7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu 

komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z 
zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwić może uczestnictwo w konkursie oraz wydanie nagrody.  
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8. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych  następuje zgodnie z przepisami prawa, a zwłaszcza treścią 
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, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). 

9. (Administratorami danych osobowych jest Organizator - ZYMETRIC Sp. z o.o. 
 
Ogłaszanie wyniku i odbiór nagrody  

1. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 30.06.2019 o godzinie 23:59. 
2. Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/zymetric/ nie później niż 7 dni 

pracujących po zakończeniu konkursu. 
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook lub drogą e-mail, w terminie do 5 dni roboczych po 

zakończeniu konkursu. 
4. Wysyłka nagrody nastąpi w ciągu 14 dni od dnia weryfikacji zwycięzcy oraz wskazania adresu, pod który nagroda ma zostać wysłana. 
5. Nieodebranie przekazanej nagrody w terminie określonym w regulaminie odbioru przesyłek kurierskich, a w związku z tym zwrotne przesłanie 

ich do Organizatora oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 
Wygaśnięcie roszczeń o wydanie nagrody powoduje także niepodanie adresu, na jaki przesyłka ma zostać wydana w ciągu 48 godzin od 
otrzymania informacji o zwycięstwie. 
 
Nadużycia  

1. Wszelkie przypadki nadużyć konkursowych rozpatrywane będą indywidualnie i mogą powodować wykluczenie Uczestnika z konkursu. Przykład 
nadużycia: używanie w konkursie wielu kont z tymi samymi danymi osobowymi, podejmowanie działań niezgodnych z niniejszym regulaminem i 
regulaminem Facebooka. 
 
Zasady post ępowania reklamacyjnego  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu lub jego rozstrzygnięcia mogą być zgłaszane do 20.07.2019 r. 
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres: marketing@zymetric.pl 
3. Powiadomienie o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji zostanie przesłane osobie składającej reklamację mailem w ciągu 7 dni roboczych od 

daty otrzymania pisma reklamacyjnego. 
 

 
Warunki ko ńcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jawny i zostanie udostępniany na stronie www.midea-electric.pl/ 
2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w Regulaminie. 
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, 

jak również w przypadku stwierdzenia zaistnienia jakiegokolwiek nadużycia związanego z konkursem ze strony Uczestnika lub jego 
przedstawicieli ustawowych . 

4. Niniejszy regulamin –obok powszechnie obowiązujących przepisów prawnych –jest dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
realizacji konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się, do 
natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu i jego udostępnienia w siedzibie. Tak zmieniony Regulamin będzie wiążący od 
chwili jego udostępnia.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu trwania Konkursu. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora 
jakiekolwiek roszczenia. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
8. Pytania i reklamacje dotyczące obowiązywania i realizacji Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres: marketing@zymetric.pl 
9. Wszelkie sprawy nieuregulowane w postanowieniach niniejszego Regulaminu będą załatwiane przez strony polubownie. 
10. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy, strony nie będą w 

stanie rozwiązać sporu polubownie, spór będzie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 


