
Regulamin Konkursu pn. 

„Sprawdź czy jesteś królem autokasacji”, podczas targów Ekotech 2020” 

Organizator Konkursu: Organizatorem Konkursu jest firma FH SANTRADE  

z siedzibą w Stalowej Woli, Nip 8652067253 

Partnerem konkursu jest firma Targi Kielce S.A 

1. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie Targów Kielce S.A., ul. 

Zakładowa 1, 25-672 Kielce , na stoisku nr F-30 Organizatora Konkursu, firmy FH Santrade Grzegorz 

Romańczyk, podczas XXI Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w 

terminie 26-27.02.2020 r. 

2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stoisku firmy FH Santrade nr F- 30, oraz w Biurze 

Obsługi Wystawców w hali F podczas Targów Ekotech, a także na stronie www.santrade.pl oraz 

www.ekotech.targikielce.pl.    

3. Czas organizacji konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w dniach 26-27.02.2020  

4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, przedstawicieli 

stacji demontażu pojazdów, odwiedzających w dniach 26-27.02.2020 roku XXI Targi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w terminie 26-27.02.2020 r..  

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie Komisji oraz małżonkowie, 

partnerzy, a także  dzieci wyżej wymienionych osób.  

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest firma FH Santrade ul. K.E.N. 4 ze 

Stalowej Woli. Klauzula informacyjna znajduje się w ulotce konkursowej.  

8. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały okres Konkursu mają prawo do 

ich wglądu i poprawiania. 

9. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji 

konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz rozliczenia podatkowego, jednakże jej odwołanie może 

skutkować wykluczeniem z Konkursu. 

10. Uczestnicy konkursu, którzy nie wyrażą zgody na akceptację niniejszego regulaminu, będą uważane 

jakoby dokonały rezygnacji z udziału w konkursie, a ich zgłoszenia ulegną zniszczeniu komisyjnemu. 

11. Konkurs będzie polegał na sprawdzeniu wiedzy w postaci rozwiązania prawidłowo testu konkursowego 

na stoisku organizatora na zasadzie dobrowolności. Nagroda w konkursie jest opisana w  pkt 13. 

12. Testem konkursowym -  nazywamy ulotkę, zawierającą nazwę konkursu, organizatora konkursu wraz z 

miejscem na wpisanie nazwiska, imienia, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail 

http://www.santrade.pl/
http://www.ekotech.targikielce.pl/


osoby biorącej udział w konkursie. Test zawiera 10 otwartych pytań konkursowych na które należy 

udzielić odpowiedzi.  

13. Zasady udziału w Konkursie: podczas XXI Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

EKOTECH w terminie 26-27.02.2020 r..  zostanie zorganizowany konkurs „Sprawdź czy jesteś królem 

autokasacji”. W dniach 26-27 lutego 2020  od godziny 10.00- 16.00 uczestnicy będą mogli 

rozwiązywać na stoisku organizatora test wiedzy. Testy będą dostępne wyłącznie na stoisku 

organizatora konkursu. Prawidłowo rozwiązane testy, zostaną wrzucone do zapieczętowanej urny 

organizatora konkursu na stoisku organizatora. Komisja sporządzi protokół z otwarcia urny oraz z 

wyłonienia prawidłowo rozwiązanych testów 27 lutego 2020 o godzinie 17.00. Autorom trzech 

najlepiej rozwiązanych  testów zostaną przyznane nagrody w następującej postaci:  

I nagroda Voucher na zakup za 1 PLN  Dezaktywatora poduszek powietrznych 

II nagroda: Voucher na zakup z 50% rabatem Systemu do osuszania Klimatyzacji  

III nagroda: Voucher na zakup z 50% rabatem Wycinarki przedniej szyby w demontowanym 

samochodzie  

Nagrody można odebrać na stoisku organizatora w dniu 27 lutego 2020 w godz  od 17.00 do 17.30. W 

przypadku nieobecności zwycięzcy konkursu, zostanie on zawiadomiony pocztą o wygranej w 

konkursie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.  

Przy wydaniu nagrody należy okazać dokument stwierdzający tożsamość. 

14. Uczestnik Konkursu powinien podać w teście konkursowym opcjonalnie telefon lub adres e-mail lub 

adres do korespondencji w celu skontaktowania się i przekazania informacji o wygranej.  

15. Ogłoszenie wyników Konkursu: O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie 

lub na adres email lub listem poleconym na adres wskazany w kuponie, najpóźniej w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia 27 lutego 2020 r. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana również na 

stronie www.ekotech.targikielce.pl oraz www.santrade.pl 

16. Przekazanie nagród Zwycięzcom: Odbiór nagród odbędzie się w terminie: 27 lutego 2020 w godzinach 

17.00-17.30. na stoisku organizatora konkursu.  

17. Narody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego po spełnieniu 

obowiązków podatkowych przez nagrodzonego. Organizator może wstrzymać się z wydaniem nagrody 

do czasu dopełnienia tego obowiązku przez zwycięzcę. 

18. Nagrody nie podlegają wymianie. Nie jest możliwa wymiana nagrody na jej ekwiwalent pieniężny. 

19. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła Wewnętrzną Komisję 

Nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 

wyłoni laureatów.  

20. Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu „Sprawdź czy jesteś królem autokasacji” 

podczas targów Ekotech 2020” mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu 

w terminie do dnia 30 marca 2020 roku (decyduje data wpływu) lub na adres e-mail: 

santrade@santrade.pl, Reklamacja powinna zawierać dopisek „Sprawdź czy jesteś królem autokasacji” 

podczas targów Ekotech 2020” Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator odpowie na otrzymaną 

reklamację w terminie 14 dni. 

mailto:santrade@santrade.pl


Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia  

roszczeń przed właściwymi organami.  

21. Postanowienia końcowe:  

- Uczestnicy Konkursu mają możliwość zapoznania się z regulaminem konkursu udostępnionym na 

stronie www.santrade.pl oraz www.ekotech.targikielce.pl od 15 do 27 lutego 2020 roku. 

- Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie 

oraz we właściwych przepisach prawa.  
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