REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PODCZAS
TARGÓW KENO EXPO 2021 ONLINE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów jest KENO Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Ignacego Daszyńskiego
609, 44-151 Gliwice, NIP: 631-267-19-83; REGON 367870863, e- mail: biuro@keno-energy.com.
2. Konkursy będą przeprowadzane podczas targów KENO EXPO 2021 online, w dniach od 17 marca 2021
roku - 25 marca 2021 roku..
3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w konkursach.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w
Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba która zarejestruje się na targi KENO EXPO 2021 i weźmie
w nich udział.
2. Udział w konkursach jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez
Organizatora za pośrednictwem elektronicznego formularza.
2. Uczestnicy otrzymają link do elektronicznego formularza zawierającego 5 pytań wysłany poprzez czat.
3. Nagrodę otrzyma pierwsze 5(pięć) osób, które jako pierwsze przyślą elektroniczny formularz z
prawidłowymi odpowiedziami na wszystkie zadane pytania konkursowe.
4. Nagrodami w Konkursie są gadżety firmowe Organizatora oraz współpracujących firm (torby instalacyjne,
torby materiałowe, ładowarki).
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator.
6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni
od przeprowadzonego konkursu na wskazany przez nich w trakcie Konkursu adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą
elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania
powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
8. Przekazanie nagród odbędzie się drogą pocztową, na wskazany przez Uczestnika adres.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, adresu
korespondencyjnego.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz wydaniem nagrody.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

