
Regulamin konkursu  na Targach Branżowych BMS-G Wieliczka 2019 
 

 
I. Postanowienia ogólne:  
1. Organizatorem konkursu jest BMS-G Spółka z o.o. z siedzibą w Pawlikowice 78, 32-020 Wieliczka , wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000124494, o kapitale zakładowym 2 060000zł, wpłaconym w całości, numer NIP: 683-196-85-98, REGON: 120256979, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
3. Konkurs trwa w dniu  06.11.2019r. 
4. Konkurs odbywa się na Targach Branżowych BMS-G w  Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnym „Solne Miasto” ul. Kościuszki 15,  

32 – 020 Wieliczka. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania konkursu oraz zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu. 
 
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:  
1.  W konkursie mają prawo wziąć udział przedsiębiorcy oraz inne osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, będący   

 obecnymi lub potencjalnymi klientami Organizatora, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. 
2. Uczestnik konkursu otrzymuje kupon konkursowy. 
3. W konkursie można wziąć udział wyłącznie z wykorzystaniem kuponu konkursowego. 
4. W konkursie uczestniczy 46 wystawców. 
5. Kupon konkursowy: 

 zawiera 10 miejsc.  
 na jednym kuponie konkursowym 1 naklejka = 1 wystawca co oznacza, że jeden kupon konkursowy zawiera 10 naklejek   

10 różnych wystawców. 
 warunki uzyskania naklejki określa indywidualnie każdy z wystawców. 

6.  Zadanie konkursowe :  
 Zrealizowanie zamówienia na stoisku wystawcy i uzyskanie naklejki z numerem stoiska potwierdzającej zamówienie. 

7. Każdy klient może wykorzystać dowolną ilość kuponów konkursowych. 
8. Kupony konkursowe należy wrzucać do urny wystawionej w wyznaczonym miejscu w czasie trwania konkursu. Poprawność uzupełnienia    

  kuponu konkursowego będzie weryfikowana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora przed wrzuceniem kuponu do urny. 
9. Na Kuponie konkursowym należy czytelnie zamieścić dokładne dane adresowe oraz czytelny podpis. 
10. Kupony konkursowe: niepodpisane, nieczytelnie uzupełnione, niezawierające danych adresowych oraz niespełniające wymogów,  

  o których mowa w ust. 5, 6 i 8 (II) nie są brane pod uwagę w konkursie. 
11. Udział uczestnika w konkursie jest jednoznaczny ze złożeniem i realizacją zamówienia przez BMS-G.  
12. Uczestnik konkursu za złożone zamówienia otrzyma fakturę VAT nie później niż 14 dni po zakończeniu targów. 
 
III. Zasady przyznawania nagród:  
1. Pula Nagród konkursu: 

 6 telewizorów TLC 40ES560X1 FHD  40 cale 
 4 miesiarki Planetarna 5L Stalgast 
 4 wózki paletowe Lifter by Pramac 
 6 odkurzaczy przemysłowych Karcher WD4 
 3 wideo rejestratory MiVue C325 
 1 kamera JVC EverioR GZ-R404BE 
 1 szafa chłodnicza 1 drzwiowa  

2. W dniu targowym przewidziane są dwie części rozstrzygnięcia konkursu: 
 Rozstrzygnięcie konkursu cześć I o godzinie 13:30 i będzie zawierać część nagród z puli. 
 Rozstrzygnięcie konkursu cześć II o godzinie  16:00 i będzie zawierać pozostałą cześć nagród z puli. 

3. Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną poinformowani przez Organizatora osobiście w trakcie rozstrzygnięcia konkursu w dniu targowym 
06  listopada 2019 roku. 

4. Uprawnieni do odebrania nagrody są jedynie Uczestnicy konkursu. 
5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników konkursu a w przypadku nieobecności zwycięzcy – w dogodnym terminie i miejscu 

ustalonym z Organizatorem. 
6. Rezygnacja, odstąpienie lub inna przyczyna, której efektem będzie brak realizacji zamówienia wynikającego z udziału w konkursie skutkuje 

zwrotem nagrody. Warunek ma zastosowanie w przypadku zmniejszenia zamówienia, zwrotu całości lub jego części. 
 
IV. Dane osobowe  
1.  Uczestnik konkursu na kuponie konkursowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału  

w konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). Administratorem Danych 
Osobowych jest BMS-G Spółka z o.o. z siedzibą w Pawlikowicach 78, 32-020 Wieliczka.  

2.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.  
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu w ich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3.  Uczestnik Konkursu na kuponie konkursowym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od BMS-G  
z siedzibą w Pawlikowice 78, 32-020 Wieliczka.  

 
V. Postanowienia końcowe  
1. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności 

podawania przyczyn. 
4. Wszelkie wątpliwości oraz interpretacje niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator. 


