
 

REGULAMIN KONKURSU LATO W BELMEB Z LAGUNĄ  
 
Niniejszy Regulamin Konkursu Lato w Belmeb z Laguną (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania konkursu, w 
szczególności określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników konkursu. 
 
  

I. Definicje 
 
1.1. Organizator lub równoważnie BELMEB - BELMEB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izdebniku pod nr 
542, 34 – 144 Izdebnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048542 z kapitałem zakładowym 
1 496 000 PLN, numer NIP: 551 – 22 – 77 – 121, numer REGON: 356008230, Organizator Konkursu „Lato w Belmeb z 
Laguną”;  

1.2. Konkurs – niniejszy konkurs, którego zasady i warunki określa Regulamin;  

1.3. Partner  – Przedsiębiorstwo Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. ul. Maszynowa 32A 80 – 298 Gdańsk 

1.4  Uczestnik Konkursu – oznacza przedsiębiorcę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą), który jest Klientem 
Organizatora. Uczestnicy dzielą się na dwie grupy: Stolarzy i Firmy handlowe (Hurtownie);  

1.5. Produkty partnera – produkty producenta Laguna.  

1.6. Nagrody  

 

        I miejsce  - szacowana wartość 1300 netto. – Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Festool – csx-li 2,6 SET 
 

        II miejsce  -  szacowana wartość 750 pln netto – Ukośnica z posuwem Evolution 2000 W 255 MM  
 
        III miejsce  -  szacowana wartość 700 pln netto – Urządzenie wysokociśnieniowe Kaercher K3 full control home 
 
        IV  miejsce   - szacowana wartość 400 pln netto  - Pakiet romantyczny Weekend w Beskidzkim Raju w Stryszawie   

        V miejsce  -  szacowana wartość 350 pln netto – Radio budowlane BOSCH GML 
 

1.7. Pozycja w rankingu – informacja przekazywana uczestnikowi konkursu przez dział Handlowy Belmeb w formie kontaktu 
osobistego lub telefonicznego, Ranking jest wspólny dla wszystkich oddziałów BELMEB  
1.8. Regulamin Konkursu – oznacza niniejszy Regulamin, który definiuje w szczególności warunki i zasady Uczestnictwa w 
konkursie.  

1.9. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

1.10. Oddziały BELMEB- oznaczają sklepy BELMEB znajdujące się w: Izdebniku 542, Biertowicach 233, Tychach ul. Wałowa 34, 
Krakowie ul. Wielicka 44C i Mielcu ul. Przemysłowa 14.  

 

II. Postanowienia ogólne 
 
2.1. Organizatorem Programu jest BELMEB przy współpracy z Partnerem konkursu.  

2.2. W konkursie biorą udział wszystkie Oddziały BELMEB i sklep internetowy BELMEB pod adresem: www.belmeb.pl  

2.3. W ramach konkursu Uczestnicy za najwyższą sumę dokonanych zakupy produktów Partnera konkursu, w określonym 
terminie, mogą zdobyć nagrody. 

2.4. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.  

2.5. Uczestnik przystępujący do konkursu jest związany brzmieniem niniejszego Regulaminu. 

2.6. Celem konkursu jest promocja produktów Partnera oraz zachęcanie klientów do zakupów u Organizatora.  

2.7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.06.2019r. i trwa do 28.08.2019r. Z dniem rozpoczęcia Programu wchodzą w życie 
postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2.8. Laureaci Konkursu będą mogli odebrać przyznane nagrody za 1 zł netto. 

 
 
 
 

 



 
III. Przystąpienie do Konkursu 

 
3.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca 
działalność gospodarczą) będący Klientem BELMEB.  

3.2. Przystąpienie do konkursu równoważne jest z zapoznaniem się z regulaminem. Regulamin dostępny jest w oddziałach 
oraz na stronie belmeb.pl 

3.3. W konkursie nie może uczestniczyć pracownik Organizatora, tj. osoba zatrudniona na podstawie dowolnego tytułu 
prawnego, w tym w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, jak również pełnienia funkcji w organie spółki.  

 
IV. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji 

 
4.1. Reklamacje dotyczące zasad i przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane- według wyboru uczestnika składającego 
reklamację: w formie pisemnej listem przesłanym na adres siedziby Organizatora; w formie pisemnej poprzez złożenie pisma 
w biurze w siedzibie Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@belmeb.pl.  
4.2. Reklamacje można składać w czasie trwania konkursu oraz w okresie 14 dni od jego zakończenia. Reklamacja powinna 
zawierać dane identyfikujące Uczestnika składającego reklamację, dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do 
udzielenia odpowiedzi na reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść jej żądania.  
4.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi konkursu.  
4.4. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez BELMEB.  
4.5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
w Polsce.  
4.6. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika konkursu związanych z nabytym towarem (w 
tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  
 

 

V. Postanowienia końcowe 
 
5.1. BELMEB uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu konkursu w każdym czasie.  
5.2. BELMEB każdorazowo zawiadomi Uczestnika o zmianach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu poprzez 
udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie belmeb.pl  podając jednocześnie informację o 
dacie zmiany Regulaminu, jak również zawiadomi Uczestników o takich zmianach za pomocą poczty e-mail.  
5.3. W przypadku, gdy BELMEB prowadzi zmiany do niniejszego Regulaminu, Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z 
uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym.  
5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.  
5.5 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BELMEB, a Uczestnikiem zostaje poddane sądowi właściwemu 
ze względu na siedzibę BELMEB.  
5.6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  
5.7. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w konkursie. Uczestnik informuje BELMEB o rezygnacji z 
uczestnictwa w konkursie w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@belmeb.pl lub na adres: 
BELMEB Sp. z o.o. 34-144 Izdebnik 542 z dopiskiem Dział Marketingu. Informacja o rezygnacji musi zawierać dane Uczestnika, 
w szczególności: adres, numer NIP oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika.  
5.8. W przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora, skutkujących brakiem możliwości dostarczenia laureatom 
nagród opisanych w pkt. I niniejszego regulaminu, zastrzega on sobie możliwość przekazania laureatom nagród o zbliżonej, 
jednak nie niższej wartości oraz zbliżonej, jednak nie niższej funkcjonalności. 
 


