
REGULAMIN Konkursu
Pod nazwą „Widok na mundial”

§1
DEFINICJA PODSTAWOWYCH POJĘĆ

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Widok na mundial” jest firma FAKRO sp z o.o. z 
siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000110248 prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy.

2. Uczestnikami Konkursu – mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania sprzedaży 
promocyjnej zakupią produkty promocyjne FAKRO i zarejestrują się przesyłając 
elektroniczne zgłoszenie.

3. Sprzedaż promocyjna trwa od 15.02. do 08.05.2018 roku.
4. Elektroniczne zgłoszenie konkursowe– formularz dostępny na stronie internetowej FAKRO 

(www.fakro.pl), w zakładce Promocje, który Uczestnik musi wypełnić, załączyć  skan 
dowodu zakupu produktów promocyjnych FAKRO oraz odpowiedzieć na pytanie 
Konkursowe.

5. Komisja Konkursowa - Komisja powołana w celu kontroli przebiegu Konkursu, która 
będzie czuwała nad jego poprawnym przebiegiem.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs trwa  od 15.02. do 08.05.2018 roku. 
2. Warunki uczestnictwa.

W okresie sprzedaży promocyjnej należy zakupić:
a)  minimum 3 promocyjne okna dachowe typu:

• FTP- V U5, PTP-V U5 ( również w innych kolorach, okleinach oraz bez nawiewnika),
• FTP- V U4, PTP-V U4 ( również w innych kolorach, okleinach oraz bez nawiewnika), 
• FPP -V preSelect, PPP-V preSelect, ( z dowolnym pakietem szybowy, również w innych

kolorach, okleinach oraz bez nawiewnika),
• FTT U6 Thermo ( również innych kolorach, okleinach ),
• FTT U8 Thermo ( również innych kolorach, okleinach );

b) co najmniej 1 dowolne okno pionowe INNOVIEW FAKRO;
c)  dokonać elektronicznej  rejestracji  na  stronie  www.fakro.pl w zakładce  promocje  oraz
załączyć skan dowodu zakupu produktów promocyjnych,
d) odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
„ Dlaczego warto wybierać do swojego domu okna dachowe FAKRO oraz pionowe FAKRO
INNOVIEW? Uzasadnij swoją wypowiedź.” 

3. Nagrody główne
pakiet VIP na wydarzenie sportowe, mające się odbyć w Moskwie w dniu 19.06.2018 r.
Pakiet obejmuje: pojedyncze zaproszenie na wydarzenie sportowe, zakwaterowanie w 
hotelu Radisson Slavyanskaya Hotel**** (klasa ekonomiczna, wylot Warszawa), transfery 
(autokarem Lotnisko – Hotel - Lotnisko, autokarem Hotel - Stadion Otkrytije Arena - Hotel)
wyżywienie (śniadania + lunche + kolacje), atrakcje dodatkowe,  ubezpieczenie turystyczne 
TU Europa, opieka przedstawicieli FAKRO oraz agencji SPORTURISMO; 
Nagrody specjalne – Bony o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym 
FAKRO na dowolne zakupy. 
4. Ilość nagród

• 5 szt pakietu VIP, o których mowa w pkt. 7;

http://www.fakro.pl/


• 100 szt Bonu po wartości 200 zł do sklepu internetowego FAKRO.
5. Zasady przyznawania nagród.

Nagrody Główne - Komisja konkursowa zweryfikuje wszystkie nadesłane zgłoszenia w 
czasie trwania Konkursu i spośród nich wybierze 5 zgłoszeń, które spełniły kryteria 
zakupowe oraz odpowiedź na pytanie konkursowe będzie najciekawsza, najbardziej 
kreatywna.
Nagrody Specjalne -  Komisja konkursowa zweryfikuje wszystkie nadesłane zgłoszenia w 
czasie trwania Konkursu i spośród nich nagrodzi 100 pierwszych osób, których zgłoszenie 
zostanie zweryfikowane pozytywnie. 

6. Skan dokumentu zakupu promocyjnych okien dachowych FAKRO – skan faktury stawka 
VAT 23% lub 8%  dokumentujące zakup produktów promocyjnych w okresie trwania 
sprzedaży promocyjnej, zawierające ich nazwy oraz ilości.
W przypadku faktury ze stawką VAT 8%, na której nie ma sprecyzowanej ilości oraz rodzaju
produktu promocyjnego FAKRO, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć skan WZ lub 
Protokołu Odbioru Towaru/Usługi.
Organizator Konkursu za prawidłowo sporządzony Protokół Odbioru Towaru/Usługi lub 
WZ uznaje dokument,  sporządzony i potwierdzony  przez ten sam podmiot, który wystawił 
fakturę ze stawką 8 % VAT, na zgłoszonego Uczestnika Konkursu i zawierający takie 
elementy jak:
- wyszczególnioną ilość oraz nazwy produktów promocyjnych FAKRO zakupionych przez 
Uczestnika Konkursu,
- potwierdzenie podmiotu wystawiającego Protokół oraz potwierdzenie zgłoszonego 
Uczestnika Konkursu zgodnie z danymi podanymi na FV 8%,
- numer faktury, do której Protokół został wystawiony,
- datę wystawienia w okresie trwania Konkursu.
7. Skan dokumentu zakupu promocyjnych okien pionowych FAKRO INNOVIEW:

• skan faktury stawka VAT 23%, 8% lub FV VAT zaliczkowa;
a) skan faktury stawka VAT 23% lub 8% dokumentujące zakup produktów promocyjnych
w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, zawierające ich nazwy oraz ilości.
W przypadku faktury ze stawką VAT 8%, na której nie ma sprecyzowanej ilości oraz rodzaju
produktu promocyjnego FAKRO, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć skan WZ lub 
Protokołu Odbioru Towaru/Usługi.
Organizator Konkursu za prawidłowo sporządzony Protokół Odbioru Towaru/Usługi lub 
WZ uznaje dokument,  sporządzony i potwierdzony  przez ten sam podmiot, który wystawił 
fakturę ze stawką 8 % VAT, na zgłoszonego Uczestnika Konkursu i zawierający takie 
elementy jak:
- wyszczególnioną ilość oraz nazwy produktów promocyjnych FAKRO zakupionych przez 
Uczestnika Konkursu,
- potwierdzenie podmiotu wystawiającego Protokół oraz potwierdzenie zgłoszonego 
Uczestnika Konkursu zgodnie z danymi podanymi na FV 8%,
- numer faktury, do której Protokół został wystawiony,
- datę wystawienia w okresie trwania Konkursu.
b)  skan  faktury  VAT zaliczkowej dokumentujący  wpłatę  zaliczki  w  całości  na  zakup
minimum jednego okna pionowego FAKRO INNOVIEW oraz wycenę, do której dokument
ten został wystawiony przez autoryzowanego dystrybutora okien pionowych FAKRO, który
jest zamieszczony na www.fakro.pl.

§3
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich 
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rodzin, a także współpracownicy w zakresie dystrybucji i montażu produktów Organizatora:
dystrybutorzy i poddystrybutorzy; deweloperzy, firmy montażowe. 

2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu „Widok na mundial”, jest zapoznanie 
się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. 
Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) dokonać zakupu produktów promocyjnych FAKRO w terminie podanym w §2 pkt 2,
b) wejść na stronę www.fakro.pl, w zakładkę Promocje - „Widok na mundial”, wypełnić 
formularz zgłoszeniowy do Konkursu, podając dane: 

• imię i nazwisko Uczestnika, 
• nr PESEL, 
• numer paszportu oraz data ważności paszportu*,
• telefon kontaktowy Uczestnika,
• adres
• potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem

*Data ważności paszportu – co najmniej 6 miesięcy po dacie wydarzenia sportowego.
c) do elektronicznego formularza zgłoszeniowego dołączyć skany dokumentu/ów zakupu.
d) odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

3. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może tylko raz zgłosić swój udział czyli jeden raz 
zarejestrować się, jeden raz wysłać elektroniczne zgłoszenie konkursowe.

4. Nagroda, może przysługiwać wyłącznie jednej osobie w danym gospodarstwie domowym w
całym okresie trwania Konkursu. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia 
promocyjnego z danego gospodarstwa domowego rozpatrywane będzie tylko pierwsze 
dostarczone do Organizatora (liczy się data wpływu).

5. Przez zgłoszenie promocyjne przesłane z danego gospodarstwa domowego rozumie się 
zgłoszenie promocyjne przez Uczestników Konkursu, podających te same dane na 
formularzach zgłoszeniowych, fakturach oraz Protokołach Odbioru, dokumentach WZ 
dotyczące osoby dokonującej zakupu oraz jej miejsca zamieszkania (miejscowość, ulicę, 
numer budynku, nr mieszkania).

6. Dane Uczestnika Konkursu wpisane we wszystkich dokumentach będących częścią 
elektronicznego zgłoszenia promocyjnego muszą być zgodne i wystawione na jednego 
zgłaszającego się do Konkursu.

7. Uczestnik otrzyma automatyczne potwierdzenie mailowe o dostarczeniu zgłoszenia do 
Organizatora, w formie informacji mailowej (zgodnie z danymi podanymi w formularzu 
zgłoszeniowym).

8. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
9. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje laureatów o wygranej na adres mailowy

podany w zgłoszeniu do 7 dni roboczych od zakończenia przyjmowania elektronicznych
zgłoszeń.

10. Organizator nie odpowiada za zmiany dokonane przez Właściciela lub osobę upoważnioną, 
dotyczące wskazania Uczestnika Konkursu w szczególności w zakresie odbioru nagrody. 

11. Do Uczestników Konkursu, którym przyznana zostanie nagroda opisana w §2 pkt 2, zosta-
nie wysłany szczegółowy program wyjazdu i pobytu nie później niż na 10 dni przed wyjaz-
dem, na adres mailowy, podany w zgłoszeniu Konkursowym.

12. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu lub wymiany produktów promocyjnych, na pro-
dukt nie podlegający Konkursowi, Organizator zastrzega sobie możliwość wyegzekwowania
od Uczestnika zwrotu przyznanej nagrody w ramach Konkursu lub zwrotu kosztów w wyso-
kości wartości przyznanej nagrody.

13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od
osób  fizycznych.  Organizator  ufunduje  dodatkową  nagrodę  pieniężną  w  wysokości
11,1111% to jest w kwocie niezbędnej na pokrycie podatku związanego z wydaniem nagro-
dy. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podat-
ku dochodowego należnego od nagrody.



§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem należy dostarczyć na adres mailowy Organizatora tj. 
promocja@fakro.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz do 3 dni po jego zakończeniu. Po
tym terminie żadne reklamacje nie będą już rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz pełne 
dane Uczestnika  składającego reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty ich dostarczenia. O 
decyzji Organizatora, która będzie ostateczna i wiążąca, Uczestnik  zostanie powiadomiony 
na adres mailowy z którego zostało dokonane zgłoszenie reklamacji do konkursu, bądź na 
podany przez Zgłaszającego adres korespondencyjny, odpowiedź wysłana listem 
poleconym.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania 
Konkursu, pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków 
uczestnictwa. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od momentu ogłoszenia
ich na stronie internetowej FAKRO.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 
Konkursu.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursu, którego treścią Uczestnicy

zapoznali się i akceptują. 
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 

FAKRO, tj. www.fakro.pl oraz u Doradców Technicznych na terenie całej Polski. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające 

wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe 
działania systemów komputerowych oraz działania poczty.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprez (do dnia rozpoczęcia 
włącznie) lub ich przerwanie z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, 
wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych i 
innych instytucji itp.).

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek 
podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wglądu do oryginału dowodu zakupu w celu 
weryfikacji produktów promocyjnych oraz jego autentyczności. 

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu uzyskane w związku z jego organizacją i 
przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z
organizacją i przeprowadzaniem Konkursu. Administratorem danych osobowych 
udostępnionych przez Uczestników w ramach Konkursu będzie FAKRO Sp. z o.o. z 
siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a. Dane osobowe Uczestników 
Konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych (tekstu jednolitego Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28). Podanie danych 
ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne do udziału w tym Konkursie. Uczestnikom 
Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia.


