
Regulamin konkursu
„Wyskocz na Wiosnę z Inter-Max” 

 
 

§ 1.Definicje 
 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 
 
1. „Konkurs” – konkurs „Wyskocz na Wiosnę z Inter-Max” prowadzony na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem.
2. „Organizator” – Inter-Max Szczerba Spółka Jawna z siedzibą Pułtusku, ul. Warszawska 44,
06-100 Pułtusk, NIP: 568-13-70-745 Regon: 130334832.
3. „Fundator” - Inter-Max Szczerba Spółka Jawna z siedzibą Pułtusku, ul. Warszawska 44,
06-100 Pułtusk, NIP: 568-13-70-745 Regon: 130334832 .
4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój 
udział w Konkursie.
5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora. 
 

§ 2. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 r. o godz. 8:00, a kończy 31 maja 2017 r. o godz. 23:59.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr
201 poz. 1540 z późn. zm.). 
 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem 
osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje  się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.   
 

§  4. Zasady Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne które w okresie trwania konkursu dokonają 
jednorazowo zakupu co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) metrów kwadratowych jednego z poniższych produktów
- blachodachówka NORDA 350
- blachodachówka NORDA 400
- blachodachówka WESTA 350
- blachodachówka WESTA 400
- blachodachówka VELA 350
- blachodachówka VELA 400
- panel dachowy na rąbek RS500
2. Uczestnik powinien zachować do wglądu oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Organizator nie uzna 
faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego na zasadach określonych poniżej.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: konkurs@inter-max.pl oraz odpowiedzieć na pytanie:
Dlaczego to Ty powinieneś wygrać skok? 
4. Jeden Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle więcej zgłoszeń, Komisja 
weźmie pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie. Decydować będzie data i godzina przesłania zgłoszenia.
5. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z 
założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
 

§  5. Nagrody 
 
1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: 2 skoki spadochronowe w tandemie z wysokości 4000m, koszt 
jednostkowy 700,00 PLN. Cena zawiera 23% VAT.
2. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy  otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu, po przekazaniu potrzebnych 
informacji na zasadach, o których mowa w pkt.3 § 6  do dnia 30 czerwca 2017 r.



4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. Fundator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Od łącznej wartości
nagród Fundator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do 
właściwego urzędu skarbowego.
6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do 
wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora. 
 

§  6. Rozstrzygnięcie Konkursu 
 
1. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do godziny 16:00, 16 czerwca 2017 r., Komisja wybierze wśród  Uczestników 
dwóch zwycięzców („Zwycięzca”), których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Komisję 
Konkursową. Komisja Konkursowa przy ocenie zadań konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników 
tzn. zostanie nagrodzona najciekawsza odpowiedź na pytanie. Uczestnicy otrzymają Nagrodę: VOUCHER na skok 
spadochronowy w tandemie do realizacji przez certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego „SKOCZEK”.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z konta 
konkurs@inter-max.pl
4. Organizator, poprzez e-mail poprosi Zwycięzcę o odpowiedź w celu ustalenia warunków  związanych  z 
przekazaniem Nagrody. 
 

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej  na adres Inter-Max Szczerba Spółka 
Jawna, ul. Warszawska 44, 06-100 Pułtusk, z dopiskiem  "Reklamacja – Konkurs".
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak:  imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania 
listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator 
zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego 
wezwania.  Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez 
rozpoznania.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną 
powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Powyższe postanowienia  nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 8. Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez 
administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na 
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy  
Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: • imię i nazwisko, • 
adres e-mail, • numer telefonu. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem:
http://inter-max.pl/do_pobrania.php
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez 
zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie 
internetowej www.inter-max.pl.

3. Wydanie Nagrody nastąpi po okazaniu Organizatorowi dowodu zakupu o którym mowa w pkt.2 § 4.

4. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi  nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie i powielanie zdjęć wykonanych w trakcie realizacji Nagrody (skok spadochronowy), za 
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu. 

http://inter-max.pl/do_pobrania.php
http://www.inter-max.pl/
mailto:konkurs@inter-max.pl

