
Regulamin Konkursu Realizacja Miesiąca / Regulamin Ogólny na każdy miesiąc.  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu zamieszczonego na platformie Facebook (zwanym dalej 
„Konkursem”) jest ALTEZA SP Z O. O. z siedzibą w Łodzi  przy ul. Traktorowej 126/402A 91-
20, występująca pod numerem KRS: 0000359223 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród jest Organizator.  

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 

przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo 

dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani 
sponsorowany 

przez portal Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez 
każdego 

Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, 
Inc. 

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 

www.facebook.com/altezasufitynapinane  (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na oficjalnej 
stronie internetowej www.alteza.pl  

8. Konkurs ma na celu ogólną promocję firm z branży budowlanej oraz promocję 
partnerów i wykonawców Organizatora. 

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy: 
 
a) Uczestnicy Wykonawcy:  podmioty (osoby prywatne bądź firmy), które są 

stałymi klientami Organizatora i pracują na materiałach produkcyjnych ALTEZY 
Sp. Z O. O. – Każdy Uczestnik Wykonawca musi pracę konkursową wykonać na 
produktach zakupionych u Organizatora, w tym celu Uczestnik zobowiązany 
jest wraz ze zgłoszeniem konkursowym wysłać odpowiedni numer zamówienia 
produktów Organizatora.  
Wykonawcy, którzy wygrali ubiegłoroczną edycję, nie mogą wziąć udziału w 
tym roku.  
Wykonawca zobowiązany jest wysłać dwa zdjęcia w orientacji poziomej i dwa 
zdjęcia w orientacji pionowej.  

http://www.facebook.com/altezasufitynapinane
http://www.alteza.pl/


 

b) Uczestnicy Głosujący:  pełnoletni podmiot (lub nieletni podmiot posiadający 
zgodę opiekuna prawnego), który wziął udział w głosowaniu za pomocą reakcji i 
komentarza pod postem konkursowym. Uczestnik może zagłosować tylko raz 
na miesiąc i nie może być wykonawcą i klientem firmy ALTEZA SP. Z O. O.  

2. Uczestnik Wykonawca i Uczestnik Głosujący oświadcza, że: 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Facebook; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 
uczestnictwem w 

Konkursie; 

§ 3. NAGRODA 

1. W konkursie przewidziano dwie nagrody (pierwszego i drugiego stopnia) dla Uczestnika 
Wykonawcy i jedną nagrodę dla Uczestnika Głosującego.  

2. Organizator zobowiązuje się do przekazania określonych nagród Autorowi zwycięskiego 

projektu, zgodnie z §3, Ust. 1. 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia 
o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u 

www.facebook.com/altezasufitynapinane oraz na oficjalnej stornie Organizatora- 
www.alteza.pl  

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego 
rodzaju. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. 

6. Nagrody dla Uczestnika Wykonawcy:  

Nagroda PIERWSZEGO STOPNIA- PIERWSZE MIEJSCE (największa ilość głosów: 
komentarze i reakcje pod postem konkursowym)  

a) Profesjonalna sesja zdjęciowa realizacji ze zgłoszenia konkursowego.  
b) Pisemny wywiad z wygranym Wykonawcą, udostępniony na stronie www.alteza.pl 
c) Ogólna promocja Uczestnika Wykonawcy w social mediach Organizatora: facebook, 

instagram, youtube, tik tok.  
d) Rabat przy zakupach materiałów produkcyjnych Organizatora (jednorazowe 

przyznanie 15 % zniżki od cen brutto na zakupy, maksymalna wartość rabatu to 500 
zł- niezależnie od ilości składanego zamówienia)  

e) Udostępnienie realizacji w kalendarzu Altezy wydawanym na rok 2022.  
f) Organizator zastrzega sobie wycofanie nagrody realizacji sesji, jeśli uczestnik 

konkursu nie dostosuje się do terminów odebrania nagrody. 

http://www.facebook.com/altezasufitynapinane
http://www.alteza.pl/


Nagrania mogą odbyć się wyłącznie: W godzinach porannych (ustalonych 
indywidualnie), w wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku). W 
weekendy Organizator zastrzega sobie odmówienia nagrań.  

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA- DRUGIE MIEJSCE (nagroda dla drugiej realizacji 
konkursowej, która zaklasyfikowała się do finalnego etapu- głosowania na oficjalnej stronie 
facebookowej Organizatora) 

a) Rabat na dowolne zamówienie materiałów produkcyjnych Organizatora (rabat jest 
jednorazowy, naliczane jest 10% zniżki od cen brutto, jednakże rabat kumuluje się 
maksymalnie do kwoty 300 złotych niezależnie od wartości składanego 
zamówienia) 

 

7. Nagroda dla Uczestnika Głosującego:  

Nagroda ustalana co miesiąc w formie nagród rzeczowych, artykułów firmy ALTEZA, 
firmowych gadżetów Organizatora lub jego partnerów. Nagroda ta zawsze będzie ustalana 
w dzień głównego głosowania, informacja o nagrodzie pojawi się w poście konkursowym 
na portalu Facebook.  

  

§ 4. MIEJSCE i CZAS KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego („post konkursowy“) na 

portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 

www.facebook.com/altezasufitynapinane oraz na oficjalnej stronie Organizatora- 
www.alteza.pl  

2. Konkurs trwa od 25 stycznia do zakończenia. W każdym miesiącu będzie pojawiać się 
nowy post konkursowy. Informacje o dokładnych datach etapów konkursu będą 
przekazywane na platformie Facebook, pod adresem 
www.facebook.com/altezasufitynapinane.  

§ 5. FORMUŁA KONKURSU  

1. Etapy konkursowe – dla Uczestnika Wykonawcy 

Konkurs „Realizacja Miesiąca” odbywa się w formie dwóch etapów, cyklicznie co 
miesiąc (dwa etapy w miesiącu) , zaczynając od 25 stycznia.  

Etap pierwszy w miesiącu bieżącym- ogłoszenie zbierania prac konkursowych. W 
poście na platformie Facebook zostanie opublikowany post z informacją o rozpoczęciu 
zbierania przez Organizatora prac konkursowych od wykonawców. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania zdjęć swojej realizacji i wysłania jej na poniższy adres, 
w celu wzięcia udziału w konkursie  

media@alteza.pl / Prace będą zbierane na realizacje miesiąca LUTY.  

Mail musi zawierać: IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY, DANE FIRMY (JEŚLI UCZESTNIK 
REPREZENTUJE KONKRETNE PRZEDSIĘBIORSTWO), SWÓJ ADRES/ DOKŁADNE 
MIEJSCE REALIZACJI/ TELEFON KONTAKTOWY / NUMER ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW 
ALTEZY 

Mail musi być zatytułowany: KONKURS-(Dany miesiąc)  

http://www.facebook.com/altezasufitynapinane
http://www.alteza.pl/
http://www.facebook.com/altezasufitynapinane
mailto:media@alteza.pl


Przez około tydzień trwa zbieranie prac konkursowych (dokładne ramy czasowe będą 
podane w poście konkursowym, zawsze co miesiąc)  

Analogicznie do powyższego opisu, Wykonawca zobowiązany jest w ten sam sposób 
zgłaszać się do konkursu głosowania na inne miesiące.  

Etap drugi w miesiącu- ogłoszenie dwóch najlepszych realizacji wybranych przez 
Organizatora i rozpoczęcie głosowania. Dwa najlepsze zdjęcia będą udostępnione w 
poście konkursowym na platformie Facebook. Wówczas użytkownicy Facebooka będą 
mogli zagłosować na jedną z opublikowanych realizacji, która im się najbardziej 
podoba.  

Głosowanie odbędzie się za pomocą: reakcji i komentarzy pod postem konkursowym. 
Komentarz powinien zawierać: #imię wykonawcy/nazwisko/nazwęfirmy – odpowiednia 
fraza, którą uczestnik będzie musiał wpisać zostanie opublikowana w poście 
konkursowym, na grafice konkursowej.  

Uczestnik może zagłosować tylko raz komentarzem i reakcją (kilka komentarzy od tego 
samego uczestnika nie będzie się liczyć). Co miesiąc jednak zeruje się ta wartość i 
Uczestnik może głosować ponownie na Realizację Miesiąca w następnym miesiącu.  

Wygrywa ta realizacja, która otrzyma najwięcej głosów. Głosowanie potrwa około 14-stu 
dni, zaraz po zakończeniu głosowania, zostanie ogłoszony główny finalista.  

Po ogłoszeniu werdyktu (informacja zostanie podana indywidualnie Wykonawcy, na 
dane teleadresowe, które podał w mailu zgłoszeniowym) oraz w komentarzu pod 
postem konkursowym.  

2. Etapy konkursowe – dla Uczestnika Głosującego 

Uczestnik Głosujący może wziąć udział wyłącznie w Drugim Etapie Konkursowym dla 
Wykonawcy, czyli w głosowaniu pod postem konkursowym, gdzie musi wybrać jedną z 
dwóch realizacji, która głosującemu się najbardziej podoba.  

Uczestnik musi: zareagować odpowiednio na post konkursowy oraz napisać komentarz 
z: #imię wykonawcy/ nazwisko/ nazwę firmy na którą głosuje.  

Organizator wybierze jeden komentarz (z reakcją), który uzyska dodatkową nagrodę od 
firmy ALTEZA.  

Ogłoszenie zwycięzcy wśród uczestników głosujących, nastąpi wraz z zakończeniem 
ogólnego głosowania.  

Konkretne daty będą publikowane w postach konkursowych.  

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie etapów 
konkursu. Uczestnicy zostaną o tym powiadomieni w zaktualizowanej wersji regulaminu.  

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania realnego konta 
mailowego i konta facebook przez opiekuna prawnego Uczestnika dla Uczestników 
Głosujących.  

2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania ważnego numeru 
zamówienia produktów Organizatora oraz adresu mailowego, zdjęć z realizacji dla 
Uczestników Wykonawców.  

3.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz 
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 



4.  O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem 
poprawności merytorycznej i poprawności wykonania zadania.  

5. Spośród nadesłanych prac od Wykonawców Organizator wyłoni dwóch 
zwycięzców, oficjalnego, głównego laureata wyłaniają głosujący. Wygrany Uczestnik 
Głosujący będzie wybierany jako jeden laureat, raz na miesiąc, pod każdym postem 
konkursowym.  

6.  Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila 
na adres: mc@alteza.pl  , w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody. . Jeśli 
zostały podane prawidłowo wszystkie dane kontaktowe, Organizator sam 
skontaktuje się z wygranymi.  

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do 
posta konkursowego na stronie www.facebook.com/altezasufitynapinane.  

8. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę Wykonawcy i Zwycięzcę Głosującego jest 
przesłanie do Organizatora następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer 
zamówienia (tylko dla Wykonawcy), adres.  

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego 

czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez 
uczestnika 

prawa do nagrody (Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w ciągu 48h – 
licząc tylko dni robocze)  

10. Przyznane w Konkursie nagrody dla Uczestnika Głosującego zostaną wysłane Zwycięzcy 
do 14-stu dni roboczych od dnia wysłania do Organizatora informacji, o której mowa w ust. 
7.  

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu 
dostarczenia lub wysłania nagród. 

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości poszczególnych nagród. 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika 

w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane 
dane są 

niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

mailto:mc@alteza.pl
http://www.facebook.com/altezasufitynapinane


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w 

szczególności uczestników, którzy: 

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym 
na 

portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 

tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z 
zasadami 

Facebooka; 

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 
osób 

trzecich; 

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu 

łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy 

Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji 

ze strony Facebooka. 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 
w 

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 
przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu 
Uczestnikowi. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 
usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w 
Konkursie 

wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 



1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 
Uczestnictwo 

w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek 
praw 

własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 

intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie 
w 

inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz 

danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać 

do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania 
Konkursu, 

jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród- co miesiąc.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 

prawnych. 

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać  

imię i nazwisko osoby upoważnionej. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie wiadomości prywatnej do 

Uczestnika Konkursu. 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2021 r. i obowiązuje do końca roku 2021.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie 

Organizatora: www.facebook.com/altezasufitynapinane  i www.alteza.pl 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 

www.alteza.pl  

http://www.alteza.pl/


6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach 

losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) 


