Regulamin konkursu „Dach eternitowy zamienimy Ci na Braasa zdrowy”
§ 1.
Organizator
1. Organizatorem konkursu „Dach eternitowy
zamienimy Ci na Braasa zdrowy”, zwanym dalej
„Konkursem”, jest Monier Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu, ul. Wschodnia 26, kod pocztowy
45-449, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu
pod numerem KRS 0000097246, NIP 73400-18-178, o kapitale zakładowym 180.042.000,PLN – w dalszej części Regulaminu zwany
Organizatorem
2. Prowadzącym Konkurs jest PEGASUS
ADVERTISING POLAND Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie, ul. Waszyngtona
33/61, kod pocztowy 04-030, wpisana do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy
XIII wydziała KRS w Warszawie pod numerem
KRS 0000147209 działający w imieniu i na
rzecz Monier Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul.
Wschodnia 26, w dalszej części Regulaminu
zwany Prowadzącym.
3. Konkurs jest prowadzony, na zasadach
niniejszego Regulaminu, na całym obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2.
Uczestnicy
1. W Konkursie ma prawo wziąć udział każda
osoba ﬁzyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która zamieszkuje
na terenie Polski oraz spełnia postanowienia
i warunki regulaminu konkursu. W dalszej
części Regulaminu osoba ta jest określana jako
Uczestnik.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby,
które są prawnym właścicielem nieruchomości,
na której znajduje się budynek z eternitowym
pokryciem dachowym, a konstrukcja ww budynku
umożliwia wymianę eternitowego pokrycia
dachowego na dachówkę cementową Braasa bez
konieczności jej przebudowy i/lub wzmocnienia.
W wypadku współwłasności wymagana jest
zgoda wszystkich współwłaścicieli, w takim
wypadku współwłaściciele są traktowani jako
jeden Uczestnik.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo wziąć udział
tylko jeden raz w Konkursie.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są
pracownicy Organizatora oraz Prowadzącego
Konkurs, a także małżonkowie w/w osób. Z
udziału w Konkursie wyłączone są również
osoby będące, wspólnie z osobami wskazanymi
w poprzednim zdaniu, współwłaścicielami
nieruchomości,
w wypadku jeżeli do Konkursu zostanie
zgłoszona w/w nieruchomość.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) posiadanie prawa własności nieruchomości
na której jest posadowiony budynek mający
eternitowe pokrycie dachowe o powierzchni
nie większej niż 300 m.kw., tj. dom mieszkalny,
zabudowanie gospodarcze lub inwentarskie,
garaż – pod warunkiem, że konstrukcja ww
budynku umożliwia wymianę eternitowego
pokrycia dachowego na dachówkę cementową
Braasa bez konieczności jej przebudowy i/lub
wzmocnienia.
b) prawidłowe wypełnienie Kuponu konkursowego,
c) wskazanie budynku mającego eternitowe
pokrycie dachowe o powierzchni nie większej
niż 300 m.kw, na którym konstrukcja umożliwia
wymianę eternitowego pokrycia dachowego na
dachówkę cementową Braas bez konieczności
jej przebudowy i/lub wzmocnienia.
d) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe
z wiedzy o produktach klienta.
6. Kupon konkursowy winien zawierać
następujące informacje:
a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu Uczestnika;
b) odpowiedź na pytanie konkursowe;
c) wskazanie budynku mającego eternitowe
pokrycie dachowe o powierzchni nie większej
niż 300 m.kw., na którym konstrukcja umożliwia
wymianę eternitowego pokrycia dachowego na
dachówkę cementową Braas bez konieczności
jej przebudowy i/lub wzmocnienia.
d) podpis Uczestnika.

e) załączanie zdjęcie wskazanego budynku
mającego eternitowe pokrycie dachowe o
powierzchni nie większej niż 300 m.kw.,
na którym konstrukcja umożliwia wymianę
eternitowego pokrycia dachowego na dachówkę
cementową Braas bez konieczności jej
przebudowy i/lub wzmocnienia.
7. Wypełniony Kupon konkursowy należy
przesłać do dn. 30 czerwca 2008 r., na adres:
01-323 Warszawa 83, skr. Poczt. 27 z dopiskiem
„Nowy dach Braas”
8. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli
przesyłka zawierająca wypełniony kupon
zostanie przesłana pod wyżej wskazany adres
do dnia 30 czerwca 2008r. Wszelkie zgłoszenia
dokonane po dniu 30 czerwca 2008 r. nie będą
rozpatrywane.
9. Uczestnik, składając swój podpis na Kuponie
konkursowym, oświadcza, że:
a) akceptuje regulamin Konkursu,
b) w razie wygranej w Konkursie, wyraża
zgodę na wymianę pokrycia dachowego, w
należącym do niego budynku, a także na
wszelkie niezbędne czynności przygotowawcze
z tym związane na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie danych osobowych oraz na
ich upublicznienie na stronie internetowej
Organizatora konkursu: imię, nazwisko, adres
zamieszkania uczestnika, dane identyﬁkacyjne
należącej do niego nieruchomości - w celu
przeprowadzenia konkursu „Dach eternitowy
zamienimy Ci na Braasa zdrowy”.
10. Zarówno Organizator jak i Prowadzący
nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych
Kuponów konkursowych.
§ 3.
Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2008 r. i
potrwa do 30 czerwca 2008 r.
2. Informacje o konkursie zostaną przekazane
za pośrednictwem plakatów i ulotek
informacyjno-konkursowych oraz ogłoszone
zostaną w prasie ogólnodostępnej, a także
w każdy inny sposób, jaki będzie niezbędny i
zgodny z prawem.
3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie ułożyć
hasło reklamowe, promujące dachówkę Braas.
4. Najciekawszą odpowiedź, a także kolejne 10
najciekawszych odpowiedzi, wybierze Komisja,
w skład, której wchodzą przedstawiciele
Organizatora
oraz
przedstawiciele
Prowadzącego. Autorzy w/w odpowiedzi są
uważani za Zwycięzców Konkursu – według
kolejności wyboru, tj. autor najciekawszej
odpowiedzi jest Zwycięzcą konkursu –
uprawnionym do otrzymania nagrody głównej.
5. Ogłoszenie wyniku nastąpi 31 lipca 2008 r.
na stronie www Organizatora.
6. Prowadzący skontaktuje się ze Zwycięzcami
Konkursu na podany przez Uczestnika
numer telefonu lub listownie na wskazany na
formularzu zgłoszeniowym adres pocztowy, w
celu doprecyzowania sposobu i miejsca odbioru
nagrody. Organizator powiększy wartość
przyznanej nagrody o nagrodę pieniężną
wynoszącą 11,11% wartości nagrody, o której
mowa w § 4 i przeznaczy ją na zapłacenie
zryczałtowanego podatku od osób ﬁzycznych od
nagrody Konkursu. Organizator nie odpowiada
za błędy i zaniechania zwycięzcy konkursu
związane
z obowiązkami wynikającymi z
odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy
o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych, a w
szczególności za konsekwencje ﬁnansowe w/w
błędów.
7. Każdy ze Zwycięzców ma prawo zrezygnować
z nagrody w terminie do 7 dni licząc od dnia
otrzymania informacji o przyznaniu nagrody,
w wypadku rezygnacji późniejszej, Zwycięzca
będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Monier
Sp. z o.o. kosztów związanych z w/w nagrodą.
8. W wypadku rezygnacji, któregokolwiek ze
Zwycięzców z nagrody albo też w wypadku
niemożności realizacji nagrody z jakichkolwiek
powodów, nie przechodzi ona na następnego w
kolejności Zwycięzcę.
9. Bez wyraźnej pisemnej zgody Monier Sp.
z o.o. Zwycięzca konkursu nie może dokonać
cesji nagrody na inną osobę.

§ 4.
Nagrody Konkursu
1. Nagrodą główną w Konkursie jest – jedna
nagroda:
Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na
pokrycie dachowe z dachówki cementowej Braas
Celtycka tj. zorganizowanie i sﬁnansowanie
usunięcia i utylizacji eternitowego pokrycia
dachowego oraz zorganizowanie i sﬁnansowanie
pokrycia nową dachówką Braas Celtycka w
kolorze wybranym przez Zwycięzcę, w ramach
oferowanej palety kolorów, a także membrana
dachowa Braas w ilości odpowiadającej
wymiarom dachu Zwycięzcy – maksymalnie
do wysokości średnich cen rynkowych
obowiązujących w regionie Zwycięzcy w trzech
ostatnich miesiącach przed rozstrzygnięciem
konkursu
2. W ramach wymiany dach zostanie pokryty
dachówką Braas Celtycka w kolorze wybranym
przez Zwycięzcę w ramach oferowanej palety
kolorów, a także innymi stosownymi produktami
Organizatora – wybranymi przez Organizatora
– w ilości niezbędnej dla prawidłowej wymiany
pokrycia dachowego.
3. Odbiór od Zwycięzcy, za jego zgodą, pokrycia
eternitowego. W wypadku, jeżeli Zwycięzca nie
upoważni pisemnie Organizatora do odbioru
pokrycia dachowego do dnia zakończenia prac
na dachu to Organizator jest zwolniony od w/w
odbioru.
4. Organizator nie jest zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z dostosowaniem
konstrukcji budynku (konstrukcji nośnej) do
pokrycia dachówką Braas. W takim przypadku,
jeżeli Zwycięzca, w terminie 14 dni od daty
poinformowania go przez Organizatora
o konieczności dostosowania konstrukcji
budynku, nie zobowiąże się do pokrycia w/w
kosztów, to Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
Jeżeli Zwycięzca pisemnie zobowiąże się
do pokrycia w/w kosztów to wszelkie prace
związane z wymianą pokrycia dachowego
zostaną dokonane po zawarciu odpowiedniego
porozumienia pomiędzy Organizatorem a
Zwycięzcą określającym istotne warunki
związane zarówno z dostosowaniem konstrukcji
dachowej, jak i samą wymianą pokrycia
dachowego
5. Jeżeli Zwycięzca nie zgodzi się z oceną
Organizatora, że konstrukcja budynku wymaga
odpowiednich prac dostosowawczych to
wiążąca będzie opinia biegłego rzeczoznawcy
wybranego przez Organizatora. Koszty opinii
ponosi strona, która nie miała racji. Zwycięzca
jest zobowiązany do uzyskania wszelkich
koniecznych
zezwoleń
administracyjnych
niezbędnych dla dokonania przez Organizatora
wymiany eternitowego pokrycia dachowego.
Zwycięzca jest zobowiązany do poinformowania
Organizatora o uzyskaniu w/w zezwoleń.
Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeżeli nie uzyska
w/w zezwoleń w terminie do 31 grudnia 2008 r.
Pozostałymi nagrodami w Konkursie są:
- 4 aparaty fotograﬁczne marki Samsung NV3 –
po jednym dla każdego z czterech uczestników,
którzy zajmą w Konkursie miejsca od 2 do 5,
- 5 czajników elektrycznych SIEMENS
TW911P2– po jednym dla każdego z pięciu
uczestników, którzy zajmą w Konkursie miejsca
od 6 do 10.
7. Zobowiązanie Organizatora z tytułu
Konkursu, w tym do przekazania którejkolwiek z
nagród, wskazanych w niniejszym Regulaminie,
obejmuje tylko i wyłącznie terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Dane osobowe
1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane
dla celów Organizatora i Prowadzącego oraz
celem prowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorami
danych
osobowych
przetwarzanych w związku z promocją są:
Organizator oraz Prowadzący.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Kupony
konkursowe niezawierające danych osobowych
nie będą rozpatrywane przez Komisję.

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo
wglądu do ich danych osobowych oraz prawo
ich poprawiania.
5. Usunięcie danych osobowych związane jest
z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. W takim
wypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
Nagrody, jeżeli już takie prawo uzyskał to Organizator
nie jest zobowiązany do jej przekazania.
§ 6.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu
niniejszego Konkursu należy zgłaszać pisemnie
(przesłane listem poleconym lub pocztą
kurierską) do dnia 31 sierpnia 2008 roku pod
adresem Prowadzącego Pegasus Advertising
Sp. z o.o. 04-030 Warszawa; Waszyngtona
33/61 - z dopiskiem „Nowy dach Braas”.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
Zgłoszenia późniejsze nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje będą rozstrzygane niezwłocznie,
przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele
Organizatora oraz przedstawiciele Prowadzącego,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Termin odpowiedzi na
reklamację uważa się za zachowany z chwilą
nadania listu poleconego.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej dalsze odwołanie ani
reklamacja.
4. W przypadku braku akceptacji przez
Uczestnika stanowiska Organizatora na
zgłoszoną reklamację, Uczestnik może
dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
§ 7.
Postanowienia końcowe.
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać
będzie Komisja, złożona przez przedstawicieli
Organizatora oraz Prowadzącego.
2. Organizator ani Prowadzący nie ponoszą
odpowiedzialności za niezawinione przez nich
działania P.P.U.P. “Poczty Polskiej” oraz innych
ﬁrm zajmujących się doręczaniem przesyłek.
3. W przypadku zmiany, wskazanego w Kuponie
konkursowym, danych Uczestnika (np. adresu
zamieszkania), Uczestnik powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Organizatora lub
Prowadzącego na piśmie, podając nowe dane.
Niedopełnienie tego obowiązku w terminie
14 (czternastu dni) od daty zmiany, może
spowodować utratę nagrody.
4. Łączna wartość nagrody głównej (w tym
także kosztów związanych z nią) nie jest większa
niż kwota 30 000 PLN + 22% VAT (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych PLN netto). Wskazana
w poprzednim zdaniu łączna wartość nagrody
głównej stanowi górną granicę ﬁnansowej
odpowiedzialności Organizatora z tytułu
niniejszego konkursu.
5. Łączna wartość każdej z pozostałych nagród
(w tym także kosztów związanych z nią) nie
jest większa niż kwota 3 033 PLN + 22% VAT
(słownie trzy tysiące trzydzieści trzy złote PLN
netto). Wskazana w poprzednim zdaniu łączna
wartość każdej z pozostałych nagród stanowi
górną granicę ﬁnansowej odpowiedzialności
Organizatora z tytułu niniejszego konkursu.
6. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie
dostępny do wglądu Uczestników pod adresami
Organizatora oraz Prowadzącego, wskazanymi
w § 1 niniejszego regulaminu oraz na stronie
internetowej www Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do
interpretacji Regulaminu Konkursu. Wszystkie
decyzje podjęte w kwestiach regulaminowych
przez Organizatora są ostateczne.
8. W sprawach nieuregulowanych mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między
Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami
będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
10. Wszelkie informacje o Konkursie będą
zamieszczone na stronie www Organizatora tj.
www.braas.pl
Organizator - Monier Sp. z o.o.
Grzegorz Barycki
Dyrektor Marketingu

