REGULAMIN KONKURSU „PCE - IDEALNE POŁĄCZENIE”
zwany dalej Regulaminem
I.
Postanowienia Ogólne
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „PCE - IDEALNE POŁĄCZENIE”,
zwanym dalej „Konkursem”.
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.

§ 7.

II.
Postanowienia Ogólne
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „PCE - IDEALNE
POŁĄCZENIE”, zwanym dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie
pod numerem 56C (08-304 Jabłonna Lacka), KRS 0000042721 NIP 7742479533 REGON 611038716, zwaną
dalej „Organizatorem”.
Konkurs jest zorganizowany i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs rozpoczyna się 02 sierpnia 2021 r. i będzie trwał do 31 października 2021 r.
Konkursem objęty jest asortyment firmy z PCE Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy
Podwalnej 8a, 58-200 Dzierżoniów, znajdujący się w ofercie handlowej PGE FORUM RONDO Sp. z o.o. zwane dalej „Produktami”.
III.
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i która jest pracownikiem firmy członkowskiej
zrzeszonej w Grupie – P.G.E FORUM RONDO Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie, 08-304 Jabłonna Lacka,
zarejestrowaną pod numerem KRS 0000042721, XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie, NIP 774-24-79533, REGON 611038716, po przystąpieniu do Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w § 7. Za pracownika
firmy członkowskiej FORUM-RONDO - uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w pionie
Sprzedaży.
IV.
Przystąpienie do Konkursu
Do Konkursu może przystąpić każda osoba, wymieniona w § 6 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”,
która dokona wszystkich wymienionych niżej czynności:
1) wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na cele związane
z Konkursem, w brzmieniu określonym przez Organizatora,
2) wyśle skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do konkursu na adres
e-mail marketing@forum-rondo.eu dalej „Zgłoszenie”

§ 8.

Nieważne jest Zgłoszenie Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na
potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych .

§ 9.

Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe uniemożliwiają udział w Konkursie.

§ 10.
§ 11.

§ 12.

IV.
Zasady Organizacyjne Konkursu
Zadaniem Uczestników jest w okresie trwania Konkursu od 02.08.2021 r. do 31.10.2021 r. – największa
wartość sprzedaży promowanych produktów.
Wartość sprzedaży Produktów danego Uczestnika, ustalana jest z uwzględnieniem następujących zasad:
1) sprzedaż dotyczy okresu od 02.08.2021 r. do 31.10.2021 r.
2) podstawą ustalenia wartości sprzedaży jest łączna wartość netto sprzedaży Produktów firmy PCE
Polska Sp. z o.o, dokonanej przez Uczestnika klientom FIRMY, przekazana Organizatorowi w formie
raportu przygotowanego przez Właściciela/Dyrektora/Osobę upoważnioną dotyczącą sprzedaży
poszczególnych Uczestników.
Wartość sprzedaży, o której mowa w § 11 pkt 2) ustala się na podstawie raportu sprzedaży za okres
od 02.08.2021 r. do 31.10.2021 r. przekazanego Organizatorowi przez FIRMĘ. Przedmiotowy raport
przygotowany będzie z podziałem na sprzedaż dokonaną przez poszczególnych Uczestników (Imię i
nazwisko, adres e-mail, firma, wartość netto). FIRMA powinna przekazać przedmiotowy raport nie
później niż do dnia 07.11.2021 r.
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§ 13.

§ 14.

Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie oraz uzyskania nagrody w przypadku, gdy w trakcie trwania
Konkursu ustał stosunek pracy Uczestnika z FIRMĄ niezależnie od przyczyny tego ustania lub w przypadku
cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w § 7 pkt 2).
V.
Nagrody
W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody dla Uczestników:

1) 1. miejsce – nagroda rzeczowa Media Expert o wartości 1300,00 złotych brutto oraz nagroda

2)

3)

4)

pieniężna w wysokości 144,43 złotych brutto, pod warunkiem, że przekroczy próg sprzedaży
promowanych produktów o wartości 50 000 netto Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana,
lecz pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem
zryczałtowanego podatku dochodowego.
2 - 4 miejsce – nagroda rzeczowa Media Expert o wartości 900 złotych brutto oraz nagroda pieniężna
w wysokości 99,99 złotych brutto, pod warunkiem, że przekroczy próg sprzedaży promowanych
produktów o wartości 30 000 netto. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i
przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku
dochodowego.
5 - 9 miejsce – nagroda rzeczowa Media Expert o wartości 500 złotych brutto oraz nagroda pieniężna
w wysokości 55,55 złotych brutto, pod warunkiem, że przekroczy próg sprzedaży promowanych
produktów o wartości 15 000 netto. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i
przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku
dochodowego.
10 – 20 miejsce - nagroda rzeczowa Media Expert o wartości 200 złotych brutto oraz nagroda
pieniężna w wysokości 22,22 złotych brutto, pod warunkiem, że przekroczy próg sprzedaży
promowanych produktów o wartości 5 000 netto. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana,
lecz pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem
zryczałtowanego podatku dochodowego
VI.

§ 15.
§ 16.

Komisja Konkursu

Wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona komisja Konkursu powołana przez Organizatora w co najmniej 3osobowym składzie, zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji będzie wchodzić przynajmniej dwóch
przedstawiciel Organizatora oraz przynajmniej jedna osoba z ramienia firmy PCE POLSKA SP.Z O.O.
Zadaniem Komisji będzie:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
2) wyłonienie zwycięzców; przez ocenę jakości warunku w § 10.
3) o przyznaniu nagrody decyduje szczególnie kryterium z § 11.1.
4) powiadomienie zwycięzców o przyznaniu im nagrody;
5) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

§ 17.

VII.
Zasady Przyznawania Nagród w Konkursie
Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 (dwudziestu Uczestników, którzy w okresie od 02.08.2021 r. do
31.10.2021 r. – uzyskali najlepsze pozycje w sprzedaży.

§ 18.
§ 19.

Każdy Laureat ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.
Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie nagrodzonych i wysyłka nagród nastąpi do 30.11.2021 r.

§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.

VIII.
Ogłoszenie Wyników i Zasady Wydania Nagród
Nagroda zostanie wydana pocztą kurierską na adres miejsca pracy nagrodzonego Uczestnika.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.
Nagrody, które nie mogły zostać wydane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
pozostają w dyspozycji Organizatora.
Podatek od nagród odprowadzi Organizator.
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§ 24.
§ 25.

§ 26.

§ 27.

§ 28.
§ 29.

IX.
Postępowanie Reklamacyjne
Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.
Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres P.G.E Forum-Rondo Sp. z o.o. z siedzibą w
Morszkowie pod numerem 56C (08-304 Jabłonna Lacka). Komisja poinformuje zgłaszającego reklamację na
piśmie na adres miejsca pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej
załatwienia.
X.
Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potr ze by
Konkursu – Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochr ony
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).
Administratorem danych osobowych jest POLSKA GRUPA ELEKTRYCZNA FORUM RONDO Sp. z o.o. z siedzibą
w Morszkowie, 08-304 Jabłonna Lacka, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000042721, XIV Wydział
Gospodarczy w Warszawie, NIP 774-24-79-533, REGON 611038716. Każdy z Uczestników ma prawo do
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia.
Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych na cele związane z Konkursem, jest
dobrowolne.
XI.
Postanowienia Końcowe
W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
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