
 
Regulamin Konkursu Lojalnościowego 

 
 
Definicje 
 
1. „ Organizator ” - Norimpex Sp z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze 
przy ul. Osadniczej 35 , 65-001 Zielona Góra  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
pod nr 0000504427 , NIP : 9291859133 i Regon : 081203007. 
 
2. „ Regulamin ” - niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą : Konkurs lojalnościowy ” jest 
wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu , regulujący zasady i warunki 
Konkursu , w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie , prawa i obowiązki 
Organizatora , Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w 
Konkursie . 
 
3. „ Konkurs” - Konkurs opisany niniejszym Regulaminem , pod nazwą „Konkurs 
Lojalnościowy ” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w 
treści Regulaminu . 
 
4. „ Uczestnik”- osoba fizyczna lub prawna , która dokonała prawidłowego i skutecznego 
zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie , spełniając warunki uprawniające do 
uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu. 
 
5. „ Komisja Konkursowa ”- zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, 
który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie oraz dokonuje oceny prawidłowości 
zgłoszeń . 
 
6. „ Laureat ” - Uczestnik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Konkursie , a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję 
Konkursową . 
  
                                  
                                     

Postanowienia ogólne 
 

 
1. Organizatorem konkursu jest Norimpex Sp z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą 

w Zielonej Górze przy ul. Osadniczej 35 , 65-001 Zielona Góra  wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS  pod nr 0000504427 , NIP : 9291859133 i Regon : 

081203007. 

2. Konkurs Lojalnościowy jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i 

obowiązki jego Uczestników. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a)  prawidłowo wypełnić zgłoszenia uczestnictwa Konkursie, dostępne jest na stronie 
internetowej pod adresem www.norimpex.pl 
b)  prawidłowo wypełnione zgłoszenie wysłać na adres e-mail : sylwia@norimpex.pl. 

5. Prawidłowo wypełnione i przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją 
warunków niniejszego Regulaminu. 



6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym, 

które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie , wskazane w treści 

Regulaminu . 

7. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 ( jedna ) nagroda w 

całym Konkursie. 

8. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i osób prawnych prowadzących 

działalność gospodarczą oraz identyfikujących się numerem NIP oraz REGON. 

 
                                                       
 

Termin i uczestnictwo w konkursie 
 
 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 lutego 2019 roku od godz. 00:00:01 i trwa do 12 
grudnia 2019 roku do godziny 23:59:59 włącznie. Punkty naliczane są od 02 stycznia 2019 
roku . 
 
 2.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.). 
 
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 
 
4. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która zapozna 
się niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki: 
a) posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski, 
b) dokonała zakupów towarów u Organizatora w okresie od 02.01.2019 do 12.12.2019, 
c) terminowo uregulowała wszelkie należności wynikające z zakupów towarów od 
Organizatora, (brak terminowych wpłat za faktury dyskwalifikują udział uczestnika w 
konkursie) 
d) zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu. 
 
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów 
zarządzających Organizatora i członkowie ich rodzin, jak również członkowie najbliższych 
rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, 
wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych. 
 
6. Uczestnik może zgłosić uczestnictwo w konkursie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019r., 
do godz. 23:59:59 włącznie. 
7. Nagrody nie podlegają kumulacji, co oznacza, że jeden Uczestnik Konkursu może 
zostać zwycięzcą tylko raz. 
 
 
                                                           

Dane osobowe 
 

                                    
1, Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych  tj. imienia i nazwiska , nazwy firmy , adresu zamieszkania lub siedziby 
oraz adresu mailowego w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 



2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do 
prowadzenia Konkursu , w szczególności w celach wydania nagród . 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U . z 2002 r. Nr 101 poz 926 ze zm.).  Administratorem danych 
osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów Konkursu jest Organizator 
Konkursu . Organizator Konkursu jest też procesorem danych osobowych . 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu  ( w tym wydaniem nagrody ). 
Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne do otrzymani nagrody w Konkursie . 
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane , prawo ich poprawienia oraz 
żądania ich usunięcia. 
 
 
                                                   

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów 
 

 1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy : 
  
- Dokonać zakupów w Norimpex Sp z o.o. Spółka Komandytowa w okresie od 02.01.2019 
do 12.12.2019. 
 
 -  Zebrać jak najwyższą liczbę punktów  . 
 - Produkty  importowane przez  Norimpex Sp z o.o. Spółka Komandytowa  będą      
przeliczane  ( 1 zł = 1 punkt )  . 
 -Produkty firm współpracujących z Norimpex Sp z o.o. będą przeliczane 
  ( 1 zł = 0, 3 punktu ) . 
- Warunkiem uzyskania 1 miejsca jest uzyskanie minimum 350.000 punktów. 
- Warunkiem uzyskania 2 miejsca jest uzyskanie minimum 300.000 punktów 
 
2 .Każdy Uczestnik konkursu raz w miesiącu może sprawdzić ilość swoich punktów u Pani 
Żenisławy Wróblewskiej – zaneta @norimpex.pl lub nr tel.601508324 
 
3. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie . 
- Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zgromadzonej największej ilości punktów. 
 
4 . Wyniki Konkursu będą ogłoszone 4 dni od zakończenia Konkursu na stronie 
internetowej pod adresem www.norimpex.pl 
5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
- Sylwia Lier 
- Ewelina Olszak 
- Żenisława Wróblewska 
 
6. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną , wydania 
równowartości nagrody w pieniądzu , towarze lub usłudze.  Uczestnictwa w Konkursie, jak 
i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, 
nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do 
rezygnacji z nagrody . W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
 
 



 
 
                                                          5. 
 
                                 Nagrody i tryb ich przekazania . 
 
 
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 
 
    1 miejsce -wycieczka  dla 2 osób o wartości 7. 000 zł 
    2 miejsce -wycieczka  dla 2 osób o wartości 5 .000 zł 
    3 miejsce -wycieczka  dla 2 osób o wartości 4 .000 zł 
    4-7 miejsce -7 dniowy pobyt dla 2 osób w Medical Sensus Spa w Polanicy Zdrój . 
- uczestnicy , którzy uzyskają  powyżej 70.000 tyś punktów otrzymują jednorazowy rabat w 
wysokości 700.00 zł ; 
- uczestnicy , którzy uzyskają powyżej 50,000 tyś punktów otrzymują jednorazowy rabat w 
wysokości 500.00 zł . 
 
2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 
Regulaminem , bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową , ani na ich 
równowartość pieniężną . 
 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania  nagród dowolnym 
Uczestnikom  Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez organizatora . 
 
4. . O przyznaniu nagrody Organizator konkursu powiadomi Uczestnika drogą telefoniczną 
lub mailową 
 
5. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zwolnione z opodatkowania są: 
-    wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez 

środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet), 

-    konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. 

Zwolnienie obowiązuje wyłącznie dla nagród, których jednorazowa wartość nie 

przekracza kwoty 2 000 zł. Jeśli więc nagroda w konkursie wynosi 2 000 zł lub mniej, to 

nie powstanie obowiązek odprowadzenia od niej podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

 Wartość wygranych nie kumulują się w ciągu roku, więc jeśli kwota pojedynczej 

wygranej nie przekracza kwoty 2 000 zł, to nawet jeżeli suma otrzymanych nagród ją 

przekracza, to zwolnienie będzie nadal przysługiwać.W przypadku nagrody pieniężnej 

organizator konkursu wypłaci uczestnikowi kwotę pomniejszoną o 10% podatku od 

wygranej. Natomiast, gdy uczestnik wygra nagrodę rzeczową w konkursie, będzie 

musiał uiścić na rzecz organizatora kwotę należnego podatku i dopiero po dopełnieniu 

tego obowiązku będzie mógł otrzymać swoją nagrodę. 

To na organizatorach wszelakich konkursów spoczywa obowiązek naliczenia i pobrania, a 

także odprowadzenia podatku od nagród. Organizator występuje więc w tym zakresie jako 

płatnik podatku od wygranej. 



Pobrany zryczałtowany podatek płatnik musi przekazać na rachunek bankowy właściwego 

urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

przekazania nagrody. Podatek należy wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego, 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika. Jeśli płatnik nie jest osobą 

fizyczną, wówczas należy odprowadzić podatek od nagrody pieniężnej do Urzędu 

Skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzonej przez ten podmiot 

działalności gospodarczej. 

Dodatkowo na płatniku ciąży również obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR i 

wysłania jej do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku 

następującego po roku podatkowym, w którym przekazano nagrodę. Natomiast przychodu 

opodatkowanego w formie ryczałtu podatnik (tj. zwycięzca konkursu) nie powinien 

wykazywać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. 

 

 
6. W przypadku osób prawnych obowiązek rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, w 
związku z otrzymaną nagrodą podlega regulacjom podatkowym wynikającym z ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
7.Na żądanie Organizatora Laureat Konkursu zobowiązany jest dostarczyć dane 
niezbędne do prawidłowego ustalenia obowiązków podatkowych. 
Brak wskazania przez Laureata Konkursu niezbędnych danych, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, stanowić może przyczynę utraty prawa do nagrody, a w konsekwencji 
odmowę jej wydania. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana kolejnemu 
Uczestnikowi Konkursu. 
 
 
 
                                                    
 

Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych Uczestników jest Norimpex Sp z o.o. Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Osadniczej 35 , 65-001 Zielona 
Góra  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS  pod nr 0000504427 , NIP : 
9291859133 i Regon : 081203007. Dane będą przetwarzane w celu relacji 
konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 
www.norimpex.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 
Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie Konkursu, pod warunkiem, że 
zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. 

4. Reklamacje  dotyczące konkursu należy przesyłać  na adres email: 
sylwia@norimpex.pl 

5. Reklamacje należy przesyłać w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. 
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza , iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z 



treścią Regulaminu Konkursu i Regulamin akceptuję . 
 
 


