
 
 
 

REGULAMIN mark & green – konkursu dla projektantów HVAC 
 
 
§1 Postanowienia ogólne  
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki 
związane z uczestnictwem w konkursie Organizatora o nazwie mark & green – 
konkurs dla projektantów HVAC. 
 

2. Organizator - Mark Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kawiej 4/16, 42-200 
Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000238758, NIP 949-193-74-12. 
 

3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w dniu przystąpienia do 
Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: 

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
2. zajmuje się projektowaniem instalacji sanitarnych HVAC 
3. posiada miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 
 

§2 Założenia konkursu mark & green  
 

1. Konkurs będzie trwał od 01.03.2013 do 31.10.2013 
 

2. Uczestnik może wziąć udział Konkursie poprzez wypełnienie Formularza 
Zgłoszeniowego, dostępnego do pobrania na stronie 
http://www.markpolska.pl/konkurs oraz przesłanie go wraz z projektem 
uwzględniającym zadanie konkursowe na adres e-mail: konkurs@markpolska.pl 
lub pocztą na adres: Mark Polska Sp z o.o., ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa z 
dopiskiem „Konkurs” 
 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zasadami i 
przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 

4. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej 
http://www.markpolska.pl/konkurs, a laureaci będą informowani o fakcie 
wygranej telefonicznie lub/i mailowo w terminie do 30 dni od zakończenia 
Konkursu. 

§3 Zasady prowadzenia konkursu 
 

1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w dowolnym projekcie 
wykonawczym przygotowywanym przez Uczestnika urządzeń firmy Mark BV, które 
powodują, że instalacja jest bardziej energooszczędna. Te urządzenia to: centrala 
wentylacyjna mark KLIMAT z odzyskiem ciepła i modułem gazowym 
kondensacyjnym (instalacja central biorąca udział w konkursie musi mieć 
wbudowane  energooszczędne moduły gazowe kondensacyjne z palnikiem 
modulowanym (G+)), nagrzewnice gazowe kondensacyjne GS+/GC+, promienniki 
wodne mark Infra Aqua oraz Infra Aqua Eco. Wykorzystanie powyższych urządzeń 
w projekcie wykonawczym jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
Konkursie. 
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2. Uczestnik musi posiadać prawa autorskiego do przedstawionego projektu. 

Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za kwestie naruszania praw 
autorskich przez Uczestnika Konkursu. 
 

3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
 

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, 
numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, będą 
przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Częstochowie, ul. Kawia 4/16 w 
celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
 

5. Organizator gwarantuje uczestnikom prawo wglądu do ich danych osobowych oraz 
ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. 
 

6. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom. 

§4 Zasady przyznawania nagród 
 

1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku głosowania powołanej przez Organizatora 
Komisji Konkursowej oceniającej według swobodnego uznania realizację zadania 
konkursowego, o którym mowa w par. 3, punkcie 1. niniejszego regulaminu. 
Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przy ocenie takie czynniki jak: 
zgodność realizacji zadania konkursowego z regulaminem Konkursu, stopień 
energooszczędności zaprojektowanej instalacji, liczba użytych urządzeń, o których 
mowa w par. 3, punkcie 1. niniejszego regulaminu.  
 

2. W Konkursie przewidziano 11 nagród w postaci sprzętu elektronicznego iPad mini o 
następujących parametrach technicznych: pojemność 16GB , wymiary - 
134,7x200,0x7,2mm, masa – 308g  oraz o wartości 1500,00 PLN brutto każdy. 
 

3. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach, uzależnionych od liczby 
zastosowanych w projekcie urządzeń: Kategoria I (projekty zawierające do 5 
urządzeń Mark BV), Kategoria II (projekty zawierające od 5 do 10 urządzeń Mark 
BV), Kategoria III (projekty zawierające 10 i więcej urządzeń Mark BV).  
 

4. W Kategorii I zostaną przyznane trzy nagrody, w Kategorii II zostaną przyznane 
trzy nagrody, a w Kategorii III zostanie przyznanych pięć nagród, o których mowa 
w par. 4, punkcie 2. niniejszego regulaminu.  
 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową lub/i telefoniczną w 
terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.  
 

6. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką 
kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata w formularzu 
zgłoszeniowym i potwierdzonym e-mailowo lub telefonicznie po uzyskaniu 
informacji o wygranej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia laureata o 
wygranej.  
 

7. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody (przez nie podjęcie rozumie się 
brak kontaktu mailowego lub telefonicznego, a także nieodebranie przesyłki 



 
 
 

pocztowej lub kurierskiej) w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji 
laureata, prawo do nagrody wygasa. 
 

8. Organizator wywiązując się z spoczywającego na nim obowiązku wpłaci daną kwotę 
na rzecz właściwego urzędu skarbowego, jako kwotę podatku dochodowego od 
nagrody przyznanej laureatowi. 
 

9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość 
pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia 
szczególnych właściwości nagród.  
 

§5 Postępowanie reklamacyjne:  

1. Wszelkie reklamacja dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie 
pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy laureatów na adres 
mailowy Organizatora: konkurs@markpolska.pl 

§6 Postanowienia końcowe:  
 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: - zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, - nie doręczenie Uczestnikowi 
nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub 
błędnym ich podaniem, - świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi 
pocztowe.  
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 
wpływ na organizowanie Konkursu.  

 
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora. 

 
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu 

 
5. Niezależnie od postanowień konkursu mark & green, inne programy kierowane do 

projektantów HVAC, takie jak mark & friends, są nadal obowiązujące. 


