
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Hyla EST” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Wygraj Hyla EST” (dalej: Konkurs”) jest Hyla Poland 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Towarowej 33, NIP: 5272737349, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „Hyla” (dalej: „Produkty 

Promocyjne”). 

5. Konkurs trwa od dnia 12 lipca 2020 r. do dnia 12 lutego2021 r. (dalej: „Okres Trwania 

Konkursu”). 

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne, które są̨ osobami 

pełnoletnimi.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy Organizatora i ich rodziny. W 

przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 

niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz 

pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:  

a) przyjąć u siebie w domu i zobaczyć w gronie wszystkich domowników 

prezentację Hyla przeprowadzoną przez Autoryzowanego przez Organizatora 

Konsultanta ds. Higieny  

b) podać w trakcie prezentacji 20 rekomendacji znajomych i przyjaciół  

c) wysłać pocztą listem poleconym na swój koszt, wypełniony i podpisany Kupon 

Konkursowy na adres Hyla Poland sp. z o.o. ul. Krzywa 19, 60-118 Poznań.   

d) Kupon powinien zostać zgłoszony przed terminem losowania.  

5. Każdy z Uczestników może wysłać tylko 1 KUPON KONKURSOWY.  

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to 

rozumieć wpływ Kuponu Konkursowego na wskazany adres Organizatora.  

 §3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie wyłonionych poprzez losowanie zostanie 5 Zwycięzców, którzy 

otrzymają urządzenia  Hyla EST + Ventus, kolejno w następujących datach:  

- 12 września 2020r.  

- 05 grudnia 2020r.  

- 6 marca 2021r.  

- 12 czerwca 2021r.  



- 04 września 2021r.   

2. Laureaci Konkursu, którzy zakupili urządzenie Hyla EST + Ventus od Organizatora w 

trakcie prezentacji mają prawo do wymiany Nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną 

stanowiącą równowartość ceny detalicznej zakupu którą zapłacili. Przy dokonaniu 

wymiany nagrody rzeczowej na gotówkę - zakupu na firmę,  zostanie skorygowana fa 

zakupu. W przypadku konsumenta, zostanie skorygowany paragon.  

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

5. Zwycięzca pokrywa podatek  od otrzymanej nagrody i jest zobowiązany do zapłaty 

przed odebraniem nagrody zryczałtowanego podatku w wys. 10% wartości od nagród 

w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym 

od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r. , na rachunek bankowy Hyla Poland sp. z 

o.o. mBank nr rach: 80 1140 2004 0000 3502 7576 7932 tyt. „zryczałtowany podatek 

dochodowy od nagrody”. Podatek zostanie odprowadzony do właściwego US.  

6. Wartość nagród w roku 2020 – 21000 zł. (dwadzieścijedentysięcy złotych), w roku 

2021-  31500 zł. (trzydzieścijedentysięcyzłotych).  

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Każdy nadesłany Kupon Konkursowy zostanie zweryfikowany przez Organizatora. 

2. Aby wziąć udział w Losowaniu należy nadesłać / zgłosić Kupon Konkursowy min. 1 

dzień przed oznaczoną w Regulaminie datą losowania.  

3. Kupon Konkursowy Uczestnika bierze udział tylko w jednym losowaniu,  

4. Daty i godziny kolejnych losowań zostaną dodatkowo podane przez Organizatora na 

profilu https://www.facebook.com/HylaPoland/  

5. Każde kolejne Losowanie będzie transmitowane na żywo za pomocą profilu 

Organizatora na FB - https://www.facebook.com/HylaPoland/ 

6. Zwycięzcy kolejnych losowań zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora  o 

wygranej telefonicznie.  

7. Zwycięzca, który dokonał zakupu Hyla EST od Organizatora na pokazie ma prawo do 

wymiany nagrody rzeczowej na pieniężną, przed odebraniem Nagrody zobowiązany 

jest do powiadomienia Organizatora pisemnie o jaką formę nagrody wybrał.   

8. Nagrody rzeczowe zostaną wydane na koszt Organizatora Zwycięzcom kolejnych 

Losowań w terminie 7 dni od daty Losowania. W przypadku zamiany na nagrodę 

pieniężną zostaną wypłacone przelewem na wskazany przez Zwycięzcę pisemnie 

rachunek bankowy w terminie 7 dni od Losowania. Wymagane jest otrzymanie przez  

Organizatora pisemnej informacji od zwycięzcy oraz zakwalifikowanie przez 

Organizatora wypłaty. do wypłaty.   

9. Lista Laureatów wraz z ich zdjęciami (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości 

zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana po każdym Losowaniu na stronie 

internetowej Organizatora www.hyla-net.pl oraz na prowadzonych przez niego 

profilach na FB oraz Instagramie i innych mediach społecznościowych.  

  §5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Hyla Poland  sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Towarowej 33. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w 

https://www.facebook.com/HylaPoland/
https://www.facebook.com/HylaPoland/
http://www.hyla-net.pl/


celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu w miejscach wskazanych w niniejszym 

regulaminie oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 

usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla uzyskania Nagród. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

 §7 [PRAWA AUTORSKIE] 

1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie 

prawa majątkowe do zdjęć oraz informacji oraz prawa do rozpowszechniania informacji 

o wygranej w Konkursie obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym 

techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 

komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, 

wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, 

równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową 

lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 

udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania w/w materiałów  Uczestnika, w 

szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w 

okresie jego trwania i bez ograniczeń czasowych po jego zakończeniu. 

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 

Uczestników. 

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w 

siedzibie Organizatora oraz na www.hyla-net.pl  

 

http://www.hyla-net.pl/

