
 

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTA DETALICZNEGO O NAZWIE „ Govena – Każdy dzień lepszy” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu dla Klienta detalicznego „Govena – Każdy dzień lepszy” zwanym dalej 
„Konkursem” jest „Govena Lighting” S.A. z/s w Toruniu (87-100), przy ulicy Służewskiej 8-15, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000598257, o kapitale 
zakładowym 24.954.000 w całości opłaconym, nr NIP: 956-226-01-42, nr REGON 340647474 (zwana 
dalej „Organizatorem”). 

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 

3. Konkurs  odbywa się w okresie od dnia 10 listopada 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. i jest 
organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i jego produktów oraz zwiększenie ich sprzedaży. 

5. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom, oferującym 
do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom Organizatora, w szczególności warunki 
udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od 
produktów innych podmiotów, które zakupił Uczestnik Konkursu, zarówno w czasie trwania 
Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

6. Osoby zaangażowane w organizację oraz przeprowadzenie Konkursu, tj. Organizator, Uczestnicy 
Konkursu oraz Partnerzy biznesowi Organizatora, tj. podmioty które zajmują się dystrybucją 
produktów „Govena Lighting” S.A. zgodnie oświadczają, iż przystąpienie do Konkursu (w tym w 
aspekcie organizacyjnym), niezależnie od możliwości otrzymania nagród rzeczowych w Konkursie, w 
przypadku poszukiwania przez Klienta rekomendacji co do celowości zakupu rodzajowo określonego 
produktu, poprzedzone będzie analizą celowości wyboru produktów Organizatora, uwzględniającą 
między innymi porównawcze ujęcie cen sprzedaży, jakości oferowanych produktów, jakości 
realizowanych dostaw (ich terminowości, kompletności, czasu oczekiwania), a także pochodzących z 
branżowego rynku informacji dotyczących zadowolenia klientów i ich rekomendacji, w jakiejkolwiek 
formie, co do zakupu produktów Organizatora. Wymienione przy tym powyżej kryteria oceny, a tym 
samym wyboru produktów Organizatora, nie muszą wystąpić łącznie i jako takie uzależnione są od 
uznania osób zaangażowanych w organizację oraz przeprowadzenie Konkursu. 

7. Konkurs organizowany jest za zgodą oraz przy organizacyjnym współudziale Parterów biznesowych 
Organizatora, zajmujących się sprzedażą produktów „Govena Lighting” S.A. 

8. Partnerzy biznesowi, prowadzący sprzedaż produktów „Govena Lighting” S.A., poprzez fakt 
udostępnienia dokumentacji konkursowej oraz formalnej możliwości podejmowania czynności 
stanowiących o istocie Konkursu w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, 
akceptują jednocześnie wynikające z niniejszego Regulaminu, warunki dotyczące ich współudziału w 
zakresie rozliczania wyników konkursu, kontaktów w tym zakresie z Organizatorem oraz 
Uczestnikami Konkursu.  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów, nabywających produkty, znajdujące się w ofercie 
handlowej „Govena Lighting” S.A., w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością 



gospodarczą lub zawodową, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w Konkursie, na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wraz z dokonywaniem zakupu produktów „Govena Lighting” 
S.A. o wartości minimum 200,00 zł brutto, zgłosić ten fakt Partnerowi biznesowemu Organizatora 
Konkursu, u którego dokonywane są zakupy produktów „Govena Lighting” S.A. i wypełnić 
udostępniony formularz zgłoszeniowy. Z chwilą przekazania prawidłowo wypełnionego formularza, 
osoba go przekazująca staje się Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).  

3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika, 
jego adres, nr telefonu kontaktowego. 

4. Partner biznesowy Organizatora Konkursu, po dokonaniu zakupów przez Uczestnika Konkursu i 
zadeklarowaniu przez niego chęci wzięcia udziału w promocji,  przekazuje niezwłocznie informację w 
tym zakresie Organizatorowi wraz ze wskazaniem przyporządkowanej do danego przedziału 
zakupowego nagrody, a w przypadku możliwości jej wyboru wraz z oświadczeniem o dokonaniu 
takiego wyboru.  

5. Organizatorowi Konkursu przysługuje możliwość weryfikacji zgłaszanego przez Partnerów 
biznesowych zapotrzebowania na nagrody w związku z dokonywaną sprzedażą produktów „Govena 
Lighting” S.A., stosownie do zrealizowanych przez nich zamówień handlowych. 

6. Partner Biznesowy Organizatora Konkursu po zaistnieniu zdarzeń wskazanych z ust. 4 powyżej, 
przekaże niezwłocznie Organizatorowi Konkursu oświadczenie do co zrealizowanej na rzecz Klienta 
sprzedaży wraz z żądaniem przyznania określonej nagrody, stosownie do zapisów niniejszego 
Regulaminu, na podstawie którego Organizator zweryfikuje znajdujące się w nim dane w zakresie 
niezbędnym dla dokonania rozstrzygnięć zgodnie z niniejszym Regulaminem. Po uznaniu 
prawidłowości złożonego oświadczenia, Organizator w ciągu 3 dni roboczych wysyła wybraną przez 
Uczestnika Konkursu nagrodę na adres Partnera biznesowego, u którego dokonywane były zakupy. 
Partner biznesowy Organizatora informuje Klienta w dowolnej formie o możliwości odebrania 
nagrody, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jedynie w razie wyraźnego życzenia Klienta nagroda 
przesyłana jest przez Organizatora na wskazany przez niego adres, podany Organizatorowi przez 
Partnera biznesowego. 

7. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestników jest równoznaczne z akceptacją warunków 
niniejszego Regulaminu, a ze strony Partnerów biznesowych Organizatora Konkursu za taką 
akceptację uznać należy uznać organizacyjny współudział w Konkursie, zgodnie z pkt I.8 powyżej.   

8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są we własnym zakresie zadbać o właściwe rozliczenie faktu 
otrzymania nagrody, zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa podatkowego 

III. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrodami w Konkursie są następujące nagrody rzeczowe: 

 Pierniki, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w przedziale od 
200,00 zł brutto do 1.199,99 zł brutto, 

 Czajnik elektryczny, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w 
przedziale od 1.200,00 zł brutto do 3.099,99 zł brutto, 

 Patelnia Tefal Simply Celan, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w 
przedziale od 3.100,00 zł brutto do 4.999,99 zł brutto, 



 Karta podarunkowa SMYK o wartości 100,00 zł, za udokumentowany zakup produktów 
„Govena Lighting” S.A. w przedziale od 5.000,00 zł brutto do 6.499,99 zł brutto, 

 Termometr bezdotykowy lub opiekacz, za udokumentowany zakup produktów „Govena 
Lighting” S.A. w przedziale od 6.500,00 zł brutti do 7.499,99 zł brutto, 

 Blender, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w przedziale od 
7.500,00 zł brutto do 11.499,99 zł brutto, 

 Parownica lub odkurzacz, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w 
przedziale od 11.500,00 zł brutto do 12.499,99 zł brutto, 

 Myjka do szyb i okien, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w 
przedziale od 12.500,00 zł brutto do 14.999,99 zł brutto, 

 Karta podarunkowa Douglas o wartości 300,00 zł, za udokumentowany zakup produktów 
„Govena Lighting” S.A. w przedziale od 15.000,00 zł brutto do 19.999,99 zł brutto, 

 Wyciskarka wolnoobrotowa, za udokumentowany zakup produktów „Govena Lighting” S.A. w 
kwocie co najmniej 20.000,00 zł brutto. 

2. Poglądowa wizualizacja wymienionych powyżej nagród zawarta jest na plakacie, promującym 
Konkurs. Organizator zastrzega sobie, iż zaprezentowane zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od 
rzeczywistego obrazu w zakresie kolorystyki lub mało widocznych detali, co nie może stanowić 
podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec niego. Organizator zastrzega również, iż w przypadku 
wyczerpania zapasów określonego asortymentu nagród, w związku z ich przyznawaniem kolejno 
zgłaszającym się Uczestnikom Konkursu, przyznawane będą nagrody odpowiadające rodzajowo 
zwizualizowanym na plakacie promującym Konkurs, o czym Organizator, poinformuje Uczestnika 
Konkursu za pośrednictwem Partnera biznesowego. 

3. Wartość dokonywanych zakupów w czasie trwania Konkursu nie podlega sumowaniu, w tym 
znaczeniu, iż nagrody przysługują każdorazowo od dokonanego zakupu, udokumentowanego 
określonym dowodem sprzedaży i przyznanie nagrody w tym zakresie wyczerpuje roszczenia o jej 
przyznanie w ten sposób, iż jego wartość niej jest już brana pod uwagę w przypadku ubiegania się o 
kolejną nagrodę, w związku z  dokonywaniem kolejnych zakupów.  

4. Zwycięzcami Konkursy zostaną Uczestnicy Konkursu, którzy zrealizują w okresie trwania Konkursu 
obrót w zakresie zakupu produktów Organizatora w wysokości co najmniej 200,00 zł brutto i 
stosownie do zasad przydziału nagród, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje co do przebiegu promocji, mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: 
govena@govena.com z dopiskiem Konkurs „Govena – Każdy dzień lepszy”, nie później niż w terminie 
30 dni od dnia zakończenia danego kwartału trwania Konkursu. O zachowaniu terminu składania 
reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje zarówno Partnerowi biznesowemu Organizatora Konkursu, 
jak również Uczestnikowi Konkursu. 



3. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail i 
nr telefonu kontaktowego, wskazanie podmiotu zatrudniającego Uczestnika, jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni 
od otrzymania zgłoszenia.  

5. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem (w tym dotyczące 
rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji) lub interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu poddane 
będą pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. 

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH  

1. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jak również Partnerów biznesowych 
Organizatora jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Poprzez przystąpienie 
do niniejszego Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w stanowiącej załącznik do niniejszego 
Regulaminu – Klauzuli informacyjnej RODO. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w 
siedzibie Partnera biznesowego Organizatora, jak również na żądanie bezpośrednio u Organizatora za 
pośrednictwem wskazanych przez Uczestnika konkursu kanałów komunikacji. 

2. Zasady Konkursu „Govena – każdy dzień lepszy” określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe, mają wyłącznie 
charakter informacyjny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. Zmieniony Regulamin zostanie 
niezwłocznie udostępniony w siedzibie Partnera biznesowego, w ten sam sposób w jaki udostępniony 
został Regulamin przed dokonaniem zmian. 

 

 

 


