
REGULAMIN KONKURSU 
 „Poczuj się jak Picasso – kreatywny konkurs dla kreatywnych Instalatorów”  

 

1. Organizatorem promocji jest:    
a) SYSTHERM ChiK Sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu, 61‐003 ul. Św. Wincentego 7,        
KRS : 0000184336, NIP 782‐10‐37‐284   
 

2. Celem konkursu jest aktywizacja i wsparcie sprzedaży produktów marki GREE dostępnych w 
ofercie Organizatora.   
 

3. Konkurs trwa od 30.07.2021 r. do 30.09.2021 r. i odbywa się pod nazwą: „Poczuj się jak 
Picasso – kreatywny konkurs dla kreatywnych Instalatorów”. 
 

4. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy (firmy instalatorskie) prowadzący działalność 
gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych, legitymujący się stosownymi 
certyfikatami branżowymi, spełniający kryteria wskazane w pkt 7 i 8 poniżej – dalej jako 
„Uczestnicy”. Z możliwości uczestnictwa wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
 

5. Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, 
loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.). 
 

6. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu wszystkim 
jego potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. 
 

7. Konkurs skierowany jest do Partnerów Biznesowych Grupy Systherm, którzy dokonali zakupu 
urządzeń Gree w okresie od 1 marca do 30 września w firmie Systherm Chłodnictwo i 
Klimatyzacja Sp. z o.o./Systherm Technik Sp. z o.o.  
 

8. Konkurs skierowany jest do nowych Partnerów Biznesowych Grupy Systherm, którzy w 
okresie trwania konkursu dokonali zakupu dowolnych urządzeń Gree w firmie Systherm 
Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o./Systherm Technik Sp. z o.o. 
  

9. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 30.07.2021r. do 30.09.2021r.: 

‐ udostępnić autorskie zdjęcie/rysunek/szkic realizacji montażu klimatyzatora GREE pod postem 
konkursowym na Facebooku lub na stronie konkursowej https://www.systherm.pl/kreatywny-
konkurs-gree/ w dostępnym formularzu; 

‐ opisać pod postem konkursowym na Facebook’u lub w formularzu dostępnym na stronie 
https://www.systherm.pl/kreatywny-konkurs-gree/ w kilku słowach swój pomysł na autorskie i 
kreatywne zaprezentowanie montażu klimatyzacji GREE (realizacja może być realna lub 
wyimaginowana). 

10. Każdy z Uczestników konkursu może dokonać zgłoszenia wyłącznie jednorazowo. Uczestnik 
dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Uczestnik może być 



usunięty z konkursu w sytuacji, gdy w sposób rażący łamie zasady niniejszego konkursu. 
 

11. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy spełniwszy warunki wymienione w pkt. 9, zostaną 
wybrani przez komisję w skład której wejdą:   
‐ Jolanta Kodym‐Zakrzewska 
‐ Daniel Jastrzębowski   
‐ Paulina Kamińska 
 

12. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody główne oraz gadżety. Przedsiębiorca biorący 
udział w konkursie nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
Przedsiębiorca nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością 
całości lub części Nagrody. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych 
cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie. 
 

13. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody: 
a) nagroda za I miejsce w postaci klimatyzatora Gree ‐ model FAIRY DARK 
b) nagroda za II miejsce w postaci oczyszczacza powietrza GREE 
c) nagroda za III miejsce w postaci nawilżacza powietrza GREE 
d) nagroda specjalna w postaci klimatyzatora Gree ‐ model PULAR 
 

14. Nagrody w konkursie przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika w ramach 
którego prowadzi on  działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 niniejszego 
Regulaminu. Nagrody zostaną umieszczone na odrębnie wystawionej fakturze w kwocie 2 zł + 
VAT za każde trofeum, w terminie do 21 dni od zakończenia konkursu, z chwilą wydania 
nagrody, na prośbę uprawnionego od odbioru nagrody Uczestnika. Nieodebranie nagrody 
przez Uczestnika, w terminie 21 dni od zakończenia konkursu i po upływie czasu przyznanego 
na zażalenia wymienionego w punkcie 20, uznane będzie za rezygnację z jego odbioru. 
 

15. Organizator zastrzega, że nagrody przyznawane w konkursie nie podlegają zwrotowi, 
wymianie, ani zamianie, w tym w szczególności na równowartość w gotówce.  
 

16. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, 
powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora 
konkursu. Pierwszego dnia roboczego po zakończeniu Konkursu Komisja wybierze 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych, spośród osób które dokonały 
poprawnych zgłoszeń do Konkursu i zdaniem „Komisji” przedstawiły najciekawsze 
zdjęcie/rysunek/szkic zamontowanego klimatyzatora i swojej realizacji wraz z opisem. Jeden 
Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w poszczególnej kategorii w czasie trwania 
całego Konkursu.  
 

17. O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony w formie komunikatu 
opublikowanego na stronie www.systherm.pl i na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od 
momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia 11.10.2021 r. 
 

18. Uczestnik biorąc udział w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych przekazanych w ramach promocji, na zasadach opisanych w niniejszym 



Regulaminie, zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 (RODO) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz. 1000), w celu organizacji i przeprowadzenia promocji, w tym wydania 
Nagród i rozpoznania reklamacji. Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e‐mail 
pracownika/właściciela firmy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji, wydania 
nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych skarg Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc 
udział w promocji, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych 
osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorami danych 
osobowych jest Systherm D. Gazińska sp. j. z siedzibą w Poznaniu (61‐003) przy ul. Św. 
Wincentego 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 
uniemożliwia udział w promocji i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik posiada w 
szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania 
usunięcia. 
  

19. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od jego daty 
zakończenia pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1.   
 

20. Decyzja komisji zostanie przesłana do Uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 
3 dni od daty otrzymania reklamacji.   
 

21. Organizator Konkursu może przedłużyć czas jego trwania. 
 

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród oraz treści niniejszego regulaminu. 
 
 
Poznań, 30.08.2021 r. 

 


