
Regulamin Konkursu : I edycja konkursu „Zbieraj  i wygrywaj z Biurolandem” 

 

 

 

§ 1 

Wstęp 

 

1. Niniejszy regulamin(zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu „Zbieraj i wygrywaj z Biurolandem” skierowanym 

do klientów Marketu Biuro-Land  w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2F. 

 

2. Organizatorem Konkursu  jest Grupa Biuro-Land Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2F 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740619. REGON: 278034667, NIP: 632-

18-43-490 zwana dalej Organizatorem 

 

3. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu w Markecie Biuro-Land. W 

konkursie nie mogą brać udział pracownicy Grupy Biuro-Land Sp. z o.o. Sp.k. i członkowie ich najbliższej rodziny oraz 

osoby współorganizujące konkurs. 

 

4. Konkurs „Zbieraj i wygrywaj z Biurolandem” trwa od 02.12.2019r. do 23.12.2019r. 

 

5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu  w Markecie Biuro-Land oraz na stronie 

internetowej organizatora www.biuroland.eu 

 

   

 

§ 2 

Definicje 

 

1. Konkurs -  oznacza konkurs „Zbieraj i wygrywaj z Biurolandem”, którego ogólne warunki i zasady zostały       określone 

w Regulaminie.  

 

2. Album  - oznacza specjalny arkusz, na którym zbierane są Pieczątki.  w Markecie Biuro-Land. 

 

3. Pieczątka  - logo Biuro-Landu, przybite w Albumie przez sprzedawcę w Markecie Biuro-Land po spełnieniu warunków 

Regulaminu, możliwa do wykorzystania zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 

4. Nagroda – jeden z trzech przedmiotów wytypowanych przez Kierownika Marketu Biuro-Land. 

 

§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs polega na zbieraniu przez Uczestnika Pieczątek w Albumie na zasadach określonych w Regulaminie.   

Naklejki można wykorzystać w sposób, o którym mowa w § 3 pkt.6 i 7 poniżej. 

 

2. Uczestnik po dokonaniu zakupu w Markecie Biuro-LAND otrzymuje bezpłatnie Album. 

 

3. Pieczątka jest przybijana w Albumie za dokonanie zakupu za kwotę 40zł brutto. Wielokrotność tej kwoty daje prawo 

Uczestnikowi do odebrania adekwatnej ilości pieczątek (40zł brutto=1pieczątka). 

 

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania dodatkowej pieczątki za : 

 

- zakup produktu szkolnego (1szt = 1pieczątka) 

- zakup produktu z wyprzedażowego(oznaczony na etykiecie cenowej[WYPRZEDAŻ]) (1szt = 1 pieczątka) 

 

5. Przybijanie pieczątek odbywa się na kasach w Markecie Biuro-Land po dokonaniu zakupu przez sprzedawcę 

Marketu. 

 

6. Pieczątki są zbierane  przez Uczestnika w Albumie.  

 

7. Warunkiem otrzymania jednej z trzech Nagród jest jako pierwszym  zgromadzenie w Albumie 60 sztuk Pieczątek w 

określonym w Regulaminie terminie oraz przekazanie Albumu Kierownikowi lub Pracownikowi Marketu Biuro-Land. 

 

 

 

http://www.biuroland.eu/


 

  

8. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków otrzymania Nagrody określonych w § 3 pkt. 7 , wśród 3 

uczestników którzy jako pierwsi uzbierają daną liczbę Pieczątek zostaną rozlosowane Nagrody. 

 

9. Organizator po ogłoszeniu wyników ma 2 dni na powiadomienie Zwycięzcy telefoniczne lub mailowo o wygranej. 

 

 

10. Organizator ma 14 dni od daty ogłoszenia wyniku na przekazanie Nagrody Zwycięscy konkursu w Markecie Biuro-

Land ul. Wojska Polskiego 2f w Jaworznie. 

 

11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia Albumu z Pieczątkami, duplikaty nie będą wydawane. Album ze zniszczonymi 

Pieczątkami  lub podrobionymi pieczątkami nie będą upoważniały do odbioru Nagrody. 

 

12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, za każdym razem spełniając warunki zawarte w 

niniejszym Regulaminie.  

 

13. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 
 

14. Lista osób oraz zdjęcia osób, które zostały nagrodzone będzie publikowana w  Markecie Biurowo-Szkolnym 

organizatora, oraz na jego stronie internetowej www.biuroland.eu i facebooku Biuro-land. 

 

15. W zależności od formy prawnej Zwycięzcy nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu. 

 

 

§ 5 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. 

 

2. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na udostępnianie 

swojego wizerunku wypełniając dane zawarte w Albumie. 

 

3. Administratorem danych osobowych jest Grupa BIURO-LAND Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem ul. Wojska 

Polskiego 2 F, 43-603 Jaworzno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy  pod nr KRS 0000740619, NIP 6321843490, nr 

REGON 278034667, kontakt: sekretariat@biuroland.eu. Podanie Administratorowi danych osobowych jest 

dobrowolne jednak niewyrażenie uniemożliwia udział w konkursie. Dane będą przetwarzane  w celu 

zorganizowania, przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzcy w konkursie „Zbieraj i wygrywaj z Biurolandem”. Na 

potrzeby tego konkursu  będą zbierane dane: imię i nazwisko,  nr telefonu , mail. Zebrane dane nie będą 

udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Dane będą przetwarzane na czas promowania konkursu 

„Zbieraj  i wygrywaj z Biurolandem”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Uczestnika zgoda. 

Uczestnik ma prawo do odwołania wyrażonych zgód w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres 

sekretariat@biuroland.eu o tytule „ODWOŁANIE Zbieraj i wygrywaj z Biurolandem”, lub złożenie takiej rezygnacji 

pisemnie , poprzez pocztę tradycyjną na adres Grupa Biuro-Land Spółka z o.o. Sp. k. 43-600 Jaworzno, ul. Wojska 

Polskiego 2 f lub osobiście w siedzibie Spółki. 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem. Zgodnie z rozporządzeniem Unii 

Europejskiej Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnik ma prawo do  

złożenia skargi do organu nadzorczego. 

 

4. Z niniejszym regulaminem można zapoznać się w siedzibie spółki oraz stronie internetowej www.biuroland.eu 

 

5. Reklamacje dotyczące Konkursu ”Zbieraj i wygrywaj z Biurolandem” muszą być składane wyłącznie w formie 

pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w Konkursie na ręce Kierownika Marketu Biurowo-Szkolnego. 

 

6. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Uczestnika tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i 

powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty 

wpływu reklamacji. 

 

7. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nastąpi nie później niż 21 dni od daty jej wpływu. 

 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
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