REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
• Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest WAGO ELWAG Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069966, REGON:
930969043, NIP: 8961025689, kapitał zakładowy 4 000 000,00 zł.
• Konkurs trwa od 19 maja 2016r. do 10 lipca 2016r.
• Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w konkursie
odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
• Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża
zgodę na jego postanowienia.
• Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych. Z
Konkursu wykluczeni są pracownicy organizatora (w tym osoby współpracujące na podstawie umowy
cywilnoprawnej) oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie,
rodzice małżonków, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
• Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w prawidłowy sposób, co
pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Uczestnika. Zmiany Regulaminu nie mogą pogorszyć sytuacji
Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia ich ogłoszenia. Informacja o zmianach będzie ogłaszana
na Blogu WAGOdirect.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
• Konkurs podzielony jest na trzy etapy.
Etap I
Pierwszych 800 osób, które zapiszą się do Newslettera bloga WAGOdirect wraz z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki newslettera i w celach związanych z udziałem
w Konkursie wraz z podaniem adresu do korespondencji wygrywa nagrodę w postaci wzorców
złączek.
Etap II
Pierwszych 500 osób, które spełni wymagania z etapu I i poprzez stronę
http://wagodirect.pl/pytanie-do-eksperta/ zadadzą merytoryczne pytanie do Eksperta WAGO
wygrywa nagrodę w postaci koszulki reklamowej WAGO w rozmiarze do wyboru (M, L, XL, XXL),.

Pytanie musi dotyczyć tematyki blogowej, z zakresu automatyki, elektryki lub energetyki.
Nie może to być pytanie, na które została już, udzielona odpowiedz w dziale FAQ. W przypadku
zdublowania pytania zespół bloga poinformuje o tym fakcie konkursowicza.
Organizator zastrzega, że w wypadku wyczerpania zapasu jednego rozmiaru wysyła rozmiar dostępny.
Etap III
Każdy uczestnik, który spełni wymagania z etapu II i zada merytoryczne pytanie do Eksperta poprzez
formularz kontaktowy na stronie bloga WAGOdirect, automatycznie kwalifikuje się do udziału w
trzecim etapie, w którym dla 5 autorów najciekawszych pytań przewidziane są nagrody w postaci
wideorejestratorów z dotykowym ekranem MIO MiVue™ 568 Touch.
• Zgłoszenie do udziału w konkursie i poszczególnych jego etapach, musi nastąpić nie wcześniej niż
19 maja 2016 r. i nie później niż 10 lipca 2016 r. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą
brane pod uwagę.
• Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie zgłoszenia do
Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie tych osób, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Blogu.
III. Nagrody w konkursie
• W konkursie przewidziano następujące nagrody:
• Nagroda główna: 5 sztuk wideorejestratorów MIO MiVue™ 568 Touch.
• Nagroda pierwszego etapu: łącznie 800 wzorców złączek.
• Nagroda drugiego etapu: łącznie 500 sztuk koszulek.
• Zdobywca nagrody w konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną,
ani na nagrodę innego rodzaju.
IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w konkursie
• Wyłonienie zwycięzców I i II etapu Konkursu następuje wg kolejności – nagradzane są osoby, które
najszybciej spełnią warunki przyznania nagród na tych etapach.
• Wyłonienie zwycięzców nagrody głównej w III etapie następuje poprzez wybranie przez
organizatora Konkursu spośród wszystkich nadesłanych pytań pięciu najbardziej interesujących pytań
zadanych Ekspertowi. Organizator będzie oceniał zadane pytania pod kątem ich stopnia
innowacyjności, ciekawości itp. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i
nieodwołalna.

• Wyniki III etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wagodirect.pl oraz profilach
społecznościowych WAGO do dnia 10.08.2016 r. Zwycięzcy, którzy nie zostali laureatami etapu III a
zdobyli nagrody na etapie I lub II zostaną poinformowani o wygraniu nagrody e-mailowo, najpóźniej
do 10.08.2016.
• Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na wyżej wymienionych
stronach internetowych.
• Wydanie nagród z I, II i III etapu nastąpi do dnia 10.08.2016 poprzez wysyłkę nagród na adresy
korespondencyjny wskazany przez uczestnika Konkursu.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości nagród w poszczególnych kategoriach.
V. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, który będzie je przetwarzał w celu
przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, przekazania im nagrody oraz podania do
publicznej wiadomości wyników konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,
jednakże jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Konkursu oraz wydania nagród
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania i składania
sprzeciwu wobec ich przetwarzania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.

