
Regulamin Konkursu  „Pomysł na ułatwienie życia instalatora”  

 

§ 1 Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu jest Proxima spółka jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych, z siedzibą w Toruniu 

przy ulicy Polnej 23a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000112800, NIP: 9561939535 

zwaną dalej Organizatorem.  

 

§ 2 Podmiot konkursu  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego 

wyrażoną w formie pisemnej.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin Organizatora  

 

§ 3 Przedmiot konkursu  

1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien przesłać na adres pomysly@proxima.pl 

projekt urządzenia lub rozwiązania technicznego, które: 

a) zostało wymyślone przez  Uczestnika, 

b) nie jest dostępne na rynku, 

c) stanowiłoby ułatwienie pracy instalatora. 

2. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.  

3. Zgłoszone do Konkursu urządzenia/rozwiązania powinny spełniać następujące warunki:  

a) powinny być wymyślone przez Uczestnika konkursu;  

b) nie mogą być wcześniej w żaden sposób opublikowane;  

c) muszą zawierać opis działania lub rysunek, z którego zasada działania będzie wynikać, 

 

4. Zgłoszone urządzenia/rozwiązania nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich, a także zasad współżycia społecznego oraz 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

5. Zgłaszając urządzenie/rozwiązanie do Konkursu, Uczestnik: 

a)  potwierdza, że  przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego 

urządzenia/rozwiązania (dzieła), 

b) wyraża nieodwołaną zgodę na wykorzystanie urządzenia/rozwiązania przez Organizatora w 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. wprowadzenie do produkcji w całości lub w 

części, w formie zgłoszonej do Konkursu lub zmodyfikowanej. 

c) musi podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres email i numer telefonu do kontaktu 

 

§ 4 Wyłonienie zwycięzcy 

Zwycięzcę Konkursu wskaże Organizator Konkursu  

§ 5 Nagrody  

1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 500 zł na produkty marki Proxima, ważny do 31 grudnia 

2019 roku. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail.  

3. Warunkiem odebrania nagrody przez osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie jest 

dostarczenie pisemnej zgody, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz oświadczenia, o 

którym mowa w §3ust.5 niniejszego regulaminu. 

mailto:pomysly@proxima.pl


 

§ 6 Terminy  

1. Konkurs trwać będzie do 30 września 2019 roku.  

2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do dnia 30 września 2019 roku.  

3. Opublikowanie wyników konkursu nastąpi dnia 1 października 2019 roku.  

 

§7 Dodatkowe informacje  

1. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

realizowania zadań związanych z Konkursem przez Organizatora konkursu, a w szczególności 

umożliwienia kontaktu z uczestnikiem oraz wysyłki nagrody. Dane osobowe podlegają ochronie 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 

883).  

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a 

także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec 

przekazania ich innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla 

prawidłowego przebiegu Konkursu.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


