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REGULAMIN KONKURSU NA ZDJĘCIE INSTALACJI Z NAWILŻACZEM
WANAS UMECTO UNI
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma WANAS Marek Waszkiewicz ul. Nowa 29, 37-400 Nisko
1.2. Zasady konkursu zostały zawarte w niniejszym regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w
biurze firmy ul. Miłocińska 4B, 35-232 Rzeszów.
1.3. Konkurs skierowany jest do Instalatorów montujących urządzenia produkowane przez firmę WANAS.
W konkursie biorą udział zgłoszenia prezentujące nawilżacze WANAS UMETO UNI z dowolnym rekuperatorem.
1.4. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.
1.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu oraz dokonania oceny prawidłowości zgłaszanych zdjęć, do
konkursu Organizator powoła Komisje Konkursu.
1.6. Okres na zgłaszanie zdjęć konkursowych trwa od 17.12.2021 do 20.02.2021r.
1.7. Uczestnicy zgłaszający zdjęcia do konkursu oświadczają, iż posiadają zgodę właściciela obiektu na ich wykorzystanie w
celach konkursowych i marketingowych.
ZASADY KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien zakupić dowolne urządzenie opisane wyżej, zamontować oraz
wykonać zdjęcia jego poprawnej instalacji. Cyfrowe wersje zdjęć wraz z opisem zawierającym: informację jakie to
urządzenie, powierzchnię domu, liczbę użytkowników oraz miasto i województwo instalacji, należy przesłać drogą
elektroniczną na adres – marketing@wanas.pl lub poprzez konto firmowe WANAS na portalu społecznościowym
Facebook .
2.2. Uczestnik dodatkowo powinien dołączyć do zgłoszenia swoje dane kontaktowe: Imię, Nazwisko oraz numer telefonu.
2.3. Zdjęcia można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu.
2.4. Wybrane przez Komisję, poprawnie wykonane zdjęcia zostaną wraz z opisem udostępnione na koncie firmowym
WANAS na portalu społecznościowym Facebook .
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
3.1. Nagrodami w Konkursie są:
I miejsce – 15% rabatu na dowolny zakup z ofert WANAS
II miejsce - 100 pkt dla Instalatora zarejestrowanego w Strefie Instalatora na www.wanas.pl oraz zestaw gadżetów
WANAS
III miejsce - Zestaw gadżetów WANAS
3.2. Nagrody zostaną przyznane biorąc pod uwagę decyzję Komisje Konkursu.
PRZETWARZANIE DANYCH
4.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, o Ochronie Danych Osobowych
(RODO), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora konkursu na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez
uczestnika zgody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
4.2. Uczestnicy wyżej wymienione dane podają dobrowolnie, przy czym podanie informacji jest podstawowym warunkiem
otrzymania nagród.

Informacje o konkursie: Natalia Bukowska tel. + 48 662 646 157, marketing@wanas.pl

