
 

REGULAMIN PROMOCJI „CZERWCÓWKA Z ELMAX-WIELKA LOTERIA” 

 

1. Organizatorem promocji „CZERWCÓWKA Z ELMAX-WIELKA LOTERIA”, zwanej dalej Promocją jest 

ELMAX-HURT ŻYWICKI SP.J. z siedzibą w Tychach przy ul. Orzeszkowej  15 b, zwany dalej ELMAX. 

2. Promocja obowiązuje w dniach od 14.06.2019 do 29.06.2019  

3. Promocja skierowana jest do klientów, nie mogą w niej brać udziału pracownicy Organizatora. 

4. Uczestnikiem Promocji staje się klient, który w czasie obowiązywania Promocji wypełni ankietę 

osobiście w siedzibie Organizatora. 

5. Nagrody zostaną komisyjnie rozlosowane spośród wszystkich Uczestników, którzy poprawnie 

wypełnili ankietę, tj. udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania i podali czytelnie dane 

kontaktowe.  

6. Jeden Uczestnik może wylosować wyłącznie jedną nagrodę. 

7. Uczestnik odbiera nagrodę osobiście w siedzibie Firmy ELMAX na podstawie paragonu na 

symboliczną kwotę 1 grosz netto. 

8. Pulę nagród stanowią: 

- 1x wiertarko-wkrętarka Graphite 

- 1x softshell Hi-TEC 

- 3x Softshell Regatta Proffesional 

- 14x t-shirt 

- 2x plecak Hi-Tec 

- 9x koszulka polo 

- 5x lunch box 

- 2x polar Elbrus 

- 5x zegarek z krokomierzem 

- 1x latarka czołowa 

- 10x parasol 

- 5x kieszonkowa torba podróżna 

- 2x mata piknikowa 

- 5x kubek 

- 2x plecak na laptop 

- 1x waga kuchenna 

- 5x brelok do kluczy 

 

9. Nagrody nie podlegają wymianie i są losowane pojedynczo.   

10. Losowanie nagród odbędzie się 1 lipca 2019. 

11. Zdjęcia nagród na plakatach i materiałach informacyjnych są poglądowe.  

12. O wygranej uczestnicy będą informowani po losowaniu nagród, telefonicznie lub e-mailowo na 

podany na ankiecie numer telefonu/adres email. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji lub zmiany czasu trwania Promocji. 

14. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika w terminie 1 miesiąca przechodzą na własność 

Organizatora. 

15. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych na ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Promocji, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

Administratorem Danych jest ELMAX-HURT Żywicki Sp. J. z siedzibą w Tychach, przy ul. 

Orzeszkowej 15b. 

Pełna informacja na temat Przetwarzania Danych Osobowych znajduje się na stronie 

www.elmax-hurt.pl.  

16. Pozostałych informacji na temat promocji udziela dział marketingu: marketing@elmax-hurt.pl  
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