1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu jest ﬁrma KOSBUD Bracia
Kosińscy Sp. J., Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, KRS 0000287376, REGON 140032431,
NIP 8222149468
1.2. Konkurs skierowany jest do użytkowników domów
jednorodzinnych, zwanych dalej Uczestnikami, którzy zamówili
projekt elewacji przez stronę https://kosbud.com.pl/zamow-projekt-elewacji oraz których elewacja została wykonana w
jednym z systemów ociepleń KOSBUD. Uczestnik konkursu
musi dysponować dowodem zakupu materiałów (faktura/paragon) wykorzystanych do wykonania elewacji.
Na potrzeby konkursu przyjmuje się, że w skład systemu
ociepleń KOSBUD wchodzą: tynki, grunty, farby, okładziny
elewacyjne oraz kleje do systemów ociepleń, proﬁle elewacyjne. Przy odbiorze nagrody zwycięzca konkursu zobowiązany
jest do okazania dokumentu uprawniającego Uczestnika do
użytkowania zgłoszonej nieruchomości.
2. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy Zamówić projekt
elewacji na stronie www.kosbud.com.pl/zamow-projekt-elewacji, wykonać elewację z wykorzystaniem produktów ﬁrmy
KOSBUD oraz przesłać zdjęcia gotowej elewacji na adres:
konkurs@kosbud.com.pl do 31 grudnia każdego roku. Jeżeli
projekt elewacji zamówisz w roku bieżącym, a wykonanie
elewacji planujesz w roku kolejnym, zgłoszenia do Konkursu
możesz dokonać dopiero po zakończeniu prac wykonawczych.
2.2. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać 4 zdjęcia
wszystkich stron elewacji wykonane na wprost oraz 2 zdjęcia
narożne. Każde zdjęcie powinno być w formacie JPG i w
rozmiarze minimum 1MB.
3. ZASADY GŁOSOWANIA
3.1. Kolejnym etapem konkursu jest głosowanie internautów.
10 stycznia każdego roku przesłane przez Uczestników zdjęcia
konkursowe zostają zamieszczone na platformie internetowej
www.kosbud.com.pl/zamow-projekt-elewacji Głosowanie
internautów trwa od 10 stycznia do 13 lutego. Jedna osoba
może maksymalnie oddać 1 głos dziennie na jedno zdjęcie.
Autor zdjęcia, które zgromadzi największą liczbę głosów
wygrywa nagrodę główną w postaci zwrotu kosztów za
materiały ﬁrmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J. wykorzystane
do wykonania elewacji budynku widniejącego na zdjęciu.
3.2. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lutego na stronie internetowej www.kosbud.com.pl oraz na ﬁrmowym fanpage na
Facebooku facebook.com/ﬁrmaKosbud
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4. PRZEKAZANIE NAGRODY
4.1. Przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu konkursu w
dogodnym dla zwycięzcy terminie.
4.2. Zwrot kosztów za materiały użyte do wykonania zwycięskiej
elewacji odbędzie się na podstawie faktury/rachunku zakupu
dokonanego w ﬁrmie KOSBUD lub u dystrybutora współpracującego z ﬁrmą KOSBUD, u którego zostały zakupione materiały,
przy czym wartość nagrody nie może przekraczać 20 tys. zł
brutto.
4.3. Do zwrotu kosztów wykonanej elewacji nie zalicza się: koszt
materiału termoizolacyjnego, kosztów transportu i robocizny oraz
wszelkich materiałów użytych do wykonania elewacji niż te
zawarte w punkcie 1.2. niniejszego regulaminu.
4.4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do potrącenia
wszelkiego rodzaju niezbędnych świadczeń podatkowych
wynikających z otrzymania nagrody.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
5.1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które
są właścicielami domu jednorodzinnego.
5.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ﬁrmy KOSBUD, członkowie rodziny pracowników oraz
innych podmiotów biorących udział w organizowaniu Konkursu.
5.3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na
bezpłatne ujawnienie do celów marketingowych zdjęć swojej
nieruchomości za pomocą środków masowego przekazu.
5.4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia pisemnej
zgody na bezpłatne ujawnienie do celów marketingowych swoich
danych osobowych, swojego wizerunku oraz zdjęć budynku za
pomocą środków masowego przekazu. Administratorem danych
osobowych Uczestników Konkursu jest ﬁrma KOSBUD Bracia
Kosińscy Sp.J. Warunkiem odbioru nagrody jest pisemne przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu na ﬁrmę KOSBUD Bracia
Kosińscy Sp.J., praw autorskich do zwycięskich zdjęć na polach
ekspoatacji wyodrębnionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
5.5. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Dane osobowe Uczestników
są przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu: wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników Konkursu oraz
przekazania nagrody.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
Więcej informacji na stronie www.kosbud.com.pl

