REGULAMIN KONKURSU
NAJLEPSZA WIZYTÓWKA (dalej: „Konkurs”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest ACTIV-NET Sp. z o.o. (dalej: „Organizator”) z siedzibą handlową
w Tychach (43-100) przy ulicy Browarowej 21.
2. Konkurs będzie przeprowadzany podczas organizacji spotkań networkingowych Organizatora
o nazwie Forum Najlepsza Firma (dalej: „FNF”) minimum raz w miesiącu w okresie od sierpnia
2021 roku do grudnia 2022 roku. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania
konkursu w danym miesiącu bez podania powodu).
3. W każdym miesiącu będzie zadawane jedno zadanie konkursowe, tj. osobiste wrzucenie
wizytówki imiennej uczestnika Forum Najlepsza Firma do szklanej kuli podczas rejestracji przed
rozpoczęciem wydarzenia Organizatora. Daty wydarzeń są każdorazowo określane na portalu
organizatora pod linkiem: https://najlepsza-firma.pl/forum/.
4. Zadanie konkursowe można dostarczyć wyłącznie osobiście, jednocześnie uczestnicząc
w wydarzeniu Organizatora o nazwie Forum Najlepsza Firma (dalej: „FNF”).
5. 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 pełnoletnia osoba fizyczna, będąca jednocześnie
uczestnikiem Forum Najlepsza Firma oraz nie będąca Partnerem Forum Najlepsza Firma
w rozumieniu członkostwa w projekcie Najlepsza Firma.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie dwóch wymagań:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem konkursu dostępnym na portalu:
https://najlepsza-firma.pl/;
b) spełnienie warunków podanych w §3.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących
z Organizatorem. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin
osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest prawidłowe wykonanie zadania wyznaczonego przez
Organizatora, tj. osobiste wrzucenie wizytówki imiennej uczestnika Forum Najlepsza Firma do
szklanej kuli podczas rejestracji przed rozpoczęciem wydarzenia FNF Organizatora.
2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, której wizytówkę wybierze dwuosobowe
przedstawicielstwo Organizatora w trakcie trwania wydarzenia FNF.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) pakiet usług marketingowych w projekcie Najlepsza Firma własności Organizatora;
b) lub pakiet usług fotograficznych w projekcie Activ Foto własności Organizatora;
c) lub inne nagrody wyznaczone przez Organizatora (Organizator zastrzega sobie prawo
do ogłoszenia nagród dopiero w dniu organizowanego wydarzenia FNF).
4. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podpisanie umowy z Organizatorem na
świadczenie usług marketingowych lub fotograficznych przez Organizatora zgodnie z wartością
wygranej.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest realizacja usług marketingowych lub fotograficznych
przez Organizatora na terenie siedziby Organizatora zgodnie z wartością wygranej nagrody.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w trakcie wydarzenia FNF oraz
telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia danego wydarzenia FNF w
danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie wydarzenia numeru telefonu.
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien do 10 dni
roboczych od otrzymania informacji o wygranej nagrodzie, podpisać umowę realizacji usług
marketingowych lub fotograficznych z Organizatorem, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
9. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik
Organizatora.
§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 (w
celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te zadania, które będą zawierały powyższe informacje,
wszystkie pozostałe zadania nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz
w związku z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na portalu Organizatora: https://najlepsza-firma.pl/.

