
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

 „LENA SKI & DESIGN CAMP – ANDORA 2019” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem promocji „LENA SKI & DESIGN CAMP – ANDORA 2019” (dalej: Promocja) jest 

LENA LIGHTING. S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, NIP:7861616166, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem promocji mogą wykonywać w imieniu i na 

rzecz Organizatora wskazani przez niego partnerzy. 

3. Promocja jest  organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

5. Celem promocji jest upowszechnienie stosowania w projektach architektonicznych  produktów 

– opraw oświetleniowych Organizatora. 

6. Promocja trwa od dnia 23 kwietnia  2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Promocji mogą̨ brać́ udział  wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą będące 

jednocześnie czynnymi architektami lub projektantami branży elektroinstalacyjnej (dalej: 

Uczestnik). 

 §3 [PRZEBIEG PROMOCJI] 

1. Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik powinien:  

a. Do dnia 30 listopada  2018 zarejestrować projekt (lub projekty) oświetleniowy z 

wykorzystaniem opraw  LENA LIGHTING S.A. o wartości  nie mniejszej niż 150 000 zł 

netto wg. cen katalogowych Organizatora – producenta opraw. Ceny katalogowe są 

udostępnione na stronie https://www.lenalighting.pl/do-pobrania/cenniki. Osoba 

https://www.lenalighting.pl/do-pobrania/cenniki


 

 

zgłaszająca projekt musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonego projektu w 

rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Link do rejestracji elektronicznej to: www.lenalighting.pl/andora. Organizator dopuszcza 

tylko jedno zgłoszenie dla danej inwestycji – projektu. 

b. Uzyskać potwierdzenie rejestracji (w formie elektronicznej) od Organizatora – po 

weryfikacji zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w 

przypadku niewypełnienia postanowień Regulaminu . 

c. Aktywnie wspierać sprzedaż opraw oświetleniowych LENA LIGHTING S.A. na 

zaprojektowanych obiektach i w tym zakresie podjąć współpracę z odpowiednim 

Przedstawicielem Organizatora. 

d. Uzyskać weryfikacje i potwierdzenie Organizatora co do wartości sprzedaży opraw w 

cenach katalogowych  oraz dostarczenia ich na zaprojektowaną inwestycję - projekt, 

Organizator dokona weryfikacji wszystkich zarejestrowanych projektów do dnia 

18.01.2019.  

e. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Promocji dowolną liczbę inwestycji – 

projektów. Każda kolejna inwestycja – projekt powinna zostać potraktowana jako 

osobne zgłoszenie. Organizator przypisze wszystkie zgłoszenia konkursowe inwestycji 

– projektu do jednego Numeru Identyfikacji Podatkowej.  

2. Dla Uczestników, dla których na zgłoszone przez nich projekty zostanie dokonana pozytywna 

weryfikacja sprzedaży i dostarczenia opraw o wartości min 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt 

tysięcy) w cenach katalogowych, Organizator ufunduje nagrodę. Weryfikacji dokonuje 

przedstawiciel Organizatora. Uczestnik promocji może otrzymać więcej niż  jedną nagrodę pod 

warunkiem,  że zweryfikowana przez Organizatora  wartość sprzedaży na zarejestrowane przez 

niego projekty będzie wielokrotnością wartości 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

w cenach katalogowych. Za realizację sprzedaży o wartości w cenach katalogowych 150 tys. 

PLN przysługuje jedna nagroda, za realizację sprzedaży 300. Tys. PLN dwie nagrody, za 

realizacje 450 tys. PLN trzy nagrody itd.  

3. Uprawnionym do odebrania nagrody będzie Uczestnik promocji, jeśli sprzedaż i dostawa opraw 

oświetleniowych LENA LIGHTING S.A. w w/w wartościach na zgłoszony przez niego projekt 

nastąpi w okresie od 23.04.2018 do 31.12. 2018. 

 

http://www.lenalighting.pl/andora


 

 

 

§4 [NAGRODA] 

1. W Promocji przyznanych zostanie maksymalnie 40 nagród, w postaci uczestnictwa w wyjeździe 

szkoleniowym organizowanym przez Organizatora w lutym lub/i marcu 2019r. Organizator 

poinformuje wszystkich nagrodzonych uczestników do 30 stycznia 2019r. o przyznanych 

nagrodach i terminach wyjazdów. 

2. O przyznaniu nagrody będzie decydować data wpłynięcia zgłoszenia, a w przypadku 

jednakowej daty zgłoszenia - data dostawy opraw LENA LIGHTING S.A. na zgłoszony projekt 

(projekty).   

3. Organizator w ramach realizacji nagrody zapewnia czterodniowe szkolenie z zakresu 

zastosowania i  projektowania opraw oświetleniowych LENA LIGHTING S.A. oraz szkolenie 

narciarskie  w Andorze w lutym lub/i marcu 2019r. Przeloty, pobyt, zajęcia szkoleniowe oraz 

ubezpieczenie Uczestnika wyjazdu będzie sfinansowane przez Organizatora. Orientacyjna 

wartość nagrody to 5000,00 PLN netto.  

4. Uczestnik promocji nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania 

wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

5. W przypadku, gdy ilość uczestników Promocji uprawnionych do odbioru nagrody przekroczy 40, 

o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy, którym nie zostanie przyznana 

Nagroda z powodu wyczerpania się limitu Nagród, a którzy spełnili wszystkie inne warunki 

uprawniające do otrzymania Nagrody, nabywają prawo do otrzymania nagrody rzeczowej o 

wartości porównywalnej do Nagrody. Forma nagrody rzeczowej może zostać ustalona z 

Uczestnikiem indywidualnie, jednak jej finalny wybór należy do Organizatora. W dalszej częsci 

niniejszego regulaminu Nagroda i nagroda rzeczowa występują pod pojęciem Nagrody.  

6. Jako moment zgłoszenia definiuje się chwilę, w której łączna wartość opraw Organizatora w 

zgłoszonych projektach jednego Uczestnika, identyfikowanego po numerze NIP, przekroczy 

wartość 150 000 PLN netto w cenach katalogowych. Gdy jeden Uczestnik otrzyma prawo do 

odbioru więcej niż jednej Nagrody, moment zgłoszenia określa się osobno dla każdej kolejnej 

wielokrotności 150 000 PLN netto w cenach katalogowych.  

7. Uczestnik promocji  nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie, chyba 

że uzyskał więcej niż jedną nagrodę – wtedy drugą i kolejne może przekazać osobom 

wskazanym Organizatorowi .  



 

 

8. Organizator poinformuje wszystkich nagrodzonych o ostatecznej wartości Nagrody, którą 

Uczestnik promocji powinien wykazać w przychodach. Uczestnik sam odpowiada za 

prawidłowe rozliczenie się z ewentualnego podatku dochodowego od otrzymanej Nagrody. 

  §5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest LENA LIGHTING S.A z 

siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Kórnicka 52. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją 

tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji, oraz w celu 

sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania 

Nagród. 

4. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

oraz innych obowiązujących aktów prawnych). 

5. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

oraz innych obowiązujących aktów prawnych). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez okres 2 lat. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji 

elektronicznej przesyłanych przez administratora. 

8. Uczestnik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę, o której mowa w punkcie 7. poprzez 

poinformowanie administratora o tym fakcie przez wiadomość e-mail wysłaną pod adres 

daneosobowe@lenalighting.pl. 

 



 

 

 

  §6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 
1. W czasie trwania Promocji regulamin będzie dostępny 

a. w siedzibie Organizatora w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Kórnicka 52 

b. na stronie internetowej: www.lenalighting.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

3. Skargi w sprawach akcji kierować należy na piśmie do siedziby Organizatora w Środzie 

Wielkopolskiej, ul. Kórnicka 52. 

4. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości w taki sam sposób, w jaki ogłoszono 

regulamin. 

 


