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REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO – WSPÓLNYCH 15 LAT 

 

1. 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 posiadaczy urządzeń produkowanych przez firmę WANAS. W konkursie biorą udział 

wszystkie urządzenia z oferty WANAS Marek Waszkiewicz.  

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 17.11.2022 do godz. 23:59 dnia 31.12.2022 r. 

2. ZASADY KONKURSU  

2.1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien wykonać zdjęcie dowolnego urządzenia WANAS . Cyfrowe wersje 

zdjęć wraz z opisem zawierającym: informację jakie to urządzenie, imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer 

kontaktowy  należy przesłać drogą elektroniczną na adres – marketing@wanas.pl lub poprzez konto firmowe WANAS 

na portalu społecznościowym Facebook .  

2.2. Zdjęcia można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu do 23:59 dnia 31.12.2022 roku  

2.3. Nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione na koncie firmowym WANAS na portalu społecznościowym Facebook .  

3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

3.1. Organizator w ramach konkursu przygotowuje 15 zestawów nagród. 

3.2. Nagrodami w Konkursie są:  

- autor najlepszego zdjęcia otrzyma wielofunkcyjny inteligentny zegarek Xiaomi Watch S1 Active 

- komplety oryginalnych filtrów do centrali biorącej udział w konkursie: 2 x ISO COARSE 75% 1 x ePM 10 50% 

- wyjątkowe gadżety WANAS w naszych biało-zielonych barwach m.in. : długopisy, ołówki, kubki termiczne, pendrive 

oraz odzież firmowa 

- słodkości od polskich producentów 

3.3. Nagrody zostaną przyznane biorąc pod uwagę ilość reakcji pozostawionych przez użytkowników portalu Facebook pod 

danym zdjęciem. 

3.4. 15 zdjęć z największa liczbą reakcji (polubień) zajmą odpowiednio 15 promowanych nagrodami miejsca. 

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich nagród w sytuacji, gdy ilość lub jakość zdjęć będzie 

niewystarczająca.  

3.6. Na zdjęcia można głosować do 08.01.2023 roku.  

3.7. Po zakończeniu konkursu oraz przesłaniu przez Laureatów danych adresowych nagrody zostaną rozesłane do 5 dni 

roboczych.   

3.8. Uczestnik oświadcza, że jest autorem i jedynym twórcą zdjęcia biorącego udział w konkursie i przysługują mu do niego 

pełne prawa autorskie, osobiste i majątkowe.  

3.9. Od Nagród wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
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3.10. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody rzeczowej, to do 

nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. 

W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz 

pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody rzeczowej, jako 10% zryczałtowany podatek 

dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

3.11.  Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator 

3.12. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i 

prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. 

3.13.  Za pokrycie zobowiązań podatkowych odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator. 

4. REKLAMACJE 

4.1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane pisemnie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres: 

marketing@wanas.pl  

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

5. PRZETWARZANIE DANYCH 

5.1. 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.  

5.2. Uczestnicy wyżej wymienione dane podają dobrowolnie, przy czym podanie informacji jest podstawowym warunkiem 

otrzymania nagród. 

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu. 
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