
 

Regulamin konkursu : „List do 

Mikołaja”. 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu o nazwie "List do Mikołaja" zwanego dalej "Konkursem" jest spółka 

Pure Fuels Project sp. z o.o. wpisana do rejestru, prowadzonego przez XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

REGON: 380687850, NIP: 9522183961 

Kapitał zakładowy: 525 000 PLN, opłacony w całości. 

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest spółka Pure Fuels Project sp. z o.o. , zwana 

dalej „Sponsorem”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach należących do spółki 

oraz na stronie na Facebooku prowadzonych przez Organizatora pod adresami purefuels.eu , 

zwanego dalej "Serwisem", oraz na stronie na Facebooku pod adresem: 

www.facebook.com/purefuelsproject w dniach 

od .21-10-2019 roku do 01.12.2019 roku  godziny 23:59. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

uczestników.  

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

tzn. Za wzięcie udziału w konkursie nie trzeba wnosić żadnych opłat, jednak organizator 

zaznacza iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie w formularzu 

zgłoszeniowym ( wiadomości e-mail opisanej w § 3) dokumentu potwierdzającego dokonanie 



zakupów na stronie purefuels.eu lub u dystrybutorów sprzedających produkty marki PFP. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko 

za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać swoje zgłoszenie do Konkursu tj.: 

a) w terminie od 21-10-2019 roku do 01.12.2019 wysyłając maila 

zawierającego tzw. List do mikołaja tzn. listy życzeń oraz jej uzasadnienia na adres 

sw.mikolaj@purefuels.eu , w tytule maila wpisując „List do Mikołaja”; 

„List do Mikołaja” powinien zawierać: 

- Krótki opis tego jak uczestnik spędza święta, rolę Św. Mikołaja w swoim życiu a także listę 

życzeń do świętego mikołaja z uzasadnieniem. 

b) akceptując Regulamin poprzez dopisanie w treści maila zdania: „Akceptuję regulamin 

konkursu”. A także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu: 

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na 

potrzeby konkursu, w tym publikację mojego Imienia w ogłoszeniu wyników konkursu. 

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może 

dokonywać w nim żadnych zmian. 

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten 

sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu 

uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy 



spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Spośród uczestników, spełniających warunki określone w ust 1 powyżej, którzy przesłali 

swoje odpowiedzi, jury wskaże 3 zwycięzców, których odpowiedzi zostaną uznane za 

najciekawsze. Zwycięzcom w zależności od zajętego miejsca zostaną przyznane nagrody 

określone w § 5 ust. 1. 

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem 

merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac. 

4. W skład jury wchodzą osoby wyznaczone Organizatora. 

5. Do dnia 03.12.2019 godziny 12:00 Organizator opublikuje na stronie Serwisu oraz na 

stronie na Facebooku wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, 

wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez niego w sposób określony w § 3 ust. 1 

Regulaminu lub wykonując połączenie na podany numer telefonu. 

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dnia 04.12.2019 o godzinie 22:00 

przekazać drogą mailową dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres 

właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu. 

§ 5. Nagrody. 

1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, o którym mowa w §4 ust 2 jest 1 

(słownie: jedna) Tona węgla (Ekologicznego groszku, ekogroszku lub Orzecha z oferty  PFP) 

[Organizator skontaktuje się w celu doboru konkretnego produktu] 

Oraz prywatny performance „Wizyta Świętego Mikołaja” na wskazany adres. 

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie jest kupon rabatowy na kwotę 300zł brutto, 

który można wykorzystać w sklepie internetowym należącym do spółki Pure Fuels Project sp. z 

o.o. w okresie od 11-12-2018 do 01.03.2019 

Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie jest kupon rabatowy na kwotę 100zł brutto, 

który można wykorzystać w sklepie internetowym należącym do spółki Pure Fuels Project sp. z 

o.o. w okresie od 10-12-2019 do 01.03.2020 

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 



możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

3. Performance zaliczający się do nagrody za zajęcie pierwszego miejsca odbędzie się w dniu 

wyznaczonym przez organizatora, wysyłka wygranego produktu (tony węgla) odbędzie się w ciągu 30 

dni od publikacji wyników konkursu. 

Pozostałe nagrody zostaną wysłane pocztą internetową (e-mail) lub pocztą kurierską w 

terminie 30 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne 

do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6. 

.§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Pure Fuels Project sp. z o.o. 

ul. Kadrowa 74, Warszawa., z dopiskiem: "Konkurs Świąteczny". Reklamacje należy składać 

bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie 

zawierającym reklamację. 

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 

nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych 

Organizatora lub jego kontrahentów. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). A także z przepisami zawartymi w 

ramach tzw. RODO 

Administratorem danych osobowych jest Pure Fuels Project sp. z o.o. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 



4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 


