
Regulamin udziału w loterii  

„Poznaj Tremark – wygraj tablet” 
 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria „Poznaj Tremark 

– wygraj tablet”. 

2. Organizatorem loterii jest firma TREMARK Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. 

Modlińska 129/U22 03-186 Warszawa, posiadająca NIP: 5272449484, zwana dalej 

TREMARK lub Organizator. 

3. Szczegóły loterii oraz regulamin znajdują się na stronie www.tremark.pl/targi-

regulamin 
 

§ 2 Czas trwania loterii 

Loteria odbywa się w dniu 20.09.2017 r., podczas targów IT Future EXPO, organizowanych 

w Warszawie na Stadionie PGE Narodowy. 

 

§3 Warunki uczestnictwa w loterii 

1. Uczestnikiem loterii może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i ukończone 18 lat, będąca gościem targów  IT Future EXPO, 

wystawcą, jego przedstawicielem, pracownikiem lub zwiedzającym, która spełni 

warunki zawarte w niniejszym regulaminie.  

2. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkursu 

oraz członkowie ich najbliżej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest wykonanie następujących czynności: 

1) pozostawienie na stoisku nr 22 swojej wizytówki podczas trwania targów IT 

Future EXPO – każda wizytówka może wziąć udział tylko w jednym 

losowaniu nagrody głównej, 

2) pojawienie się przy stoisku nr 22 na czas losowania nagrody, 

3) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, 

4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach 

i zakresie związanych z Loterią, 

 

§4 Nagrody 

1. Wśród Uczestników rozlosowane zostaną 3 urządzenia Lenovo Tab2 A7-10F. 

2. Laureatom nie przysługuje możliwość wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju, 

ani na ich równowartość pieniężną. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na 

osoby trzecie. 

http://www.tremark.pl/targi-regulamin
http://www.tremark.pl/targi-regulamin


4. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie swoich danych osobowych 

Organizatorowi, poprzez wypełnienie i podpisanie  Protokołu odbioru nagrody, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Nagrody wydawane są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2032). Organizator przyzna Laureatom dodatkową nagrodę pieniężną, będącą 

równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

powstałego w związku z uzyskaniem Nagrody w Loterii. Kwotę nagrody dodatkowej 

Organizator potrąci na poczet uregulowania należności podatkowych przez 

Urzędem Skarbowym. 

 

§5 Zasady przyznawania i sposób wydania nagród w Loterii 

1. Nagrody przyznawane są w drodze losowań. 

2. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Losowania Nagród odbywają się na stoisku nr 22 podczas targów IT Future EXPO. 

Organizator przewiduje przeprowadzenie 3 losowań w godz. 12:00, 14:00 i 16:00. 

4. Wyniki każdego losowania (Nazwa firmy/osoba kontaktowa) będą ogłaszane na 

stoisku nr 22 w trakcie trwania targów IT Future EXPO na Stadionie PGE Narodowy. 

Informacje o wygranej zostaną opublikowane również na stronie 

www.tremark.pl/targi-regulamin 

5. W celu otrzymania nagrody, Laureat musi znajdować się w pobliżu stoiska nr 22 tak, 

by po wyczytaniu Jego nazwiska zgłosić się niezwłocznie po odbiór nagrody. 

6. W przypadku braku zgłoszenia się właściciela wylosowanej wizytówki w przeciągu 

1 minuty od odczytania nazwiska, Organizator powtórzy losowanie w celu 

wyłonienia nowego Laureata. 

7. Każda wizytówka może wziąć udział tylko w jednym losowaniu w ciągu trwania 

targów IT Future EXPO. W przypadku wylosowania powtórnego tej samej 

wizytówki, losowanie uznane zostanie za nieważne, po czym zostanie powtórzone. 

8. Każdy Uczestnik Loterii może pozostawić tylko jedną wizytówkę wyłącznie na jedno 

losowanie. Uczestnik nie może wziąć udziału we wszystkich losowaniach, które 

odbędą się w dniu 20.09.2017 r. 

9. W przypadku, gdy do udziału w Loterii przystąpi firma, będąca Wystawcą na targach 

lub Gościem, tylko jeden z przedstawicieli może pozostawić wizytówkę do udziału 

w losowaniu. W przypadku wyłonienia w dwóch lub więcej losowaniach 

przedstawicieli tej samej firmy, zastosowanie mają zapisy jak w ust. 7, a losowanie 

zostanie przeprowadzone ponownie. 

 

§6 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy 

powinni w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego losowania przez 
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Organizatora. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej, na adres poczty 

elektronicznej Organizatora: tremark@tremark.pl z dopiskiem w temacie " 

Tremark z tabletem - reklamacja". Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i 

dokładny adres Uczestnika Promocji, NIP, jak również opis podstaw reklamacji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. O wyniku po stępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie 

powiadomiony pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

zwrotny Uczestnika. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest 

ostateczna. 

 

§7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii 

jest Tremark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-186), ul. Modlińska 129/U22. 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przedmiotową 

Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa Uczestnika do uzyskania 

Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii oraz sprawozdawczości 

księgowej i podatkowej. 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest 

niezbędne do wzięcia udziału w Loterii i wydania Nagrody.  

3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

4. Uczestnik Loterii zobowiązany jest do podania danych prawdziwych i aktualnych. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 

www.tremark.pl/targi-regulamin oraz w jego siedzibie. Organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w loterii, a także do przerwania loterii lub jej zakończenia, w każdym 

momencie, bez podania przyczyn. 

2. Rejestracja na targach poprzez pozostawienie wizytówki oraz udział w Loterii jest 

równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak 

i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Loterii bądź przez osoby trzecie, 

w związku z uczestnictwem w Loterii. 

4. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku 

z Promocją, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Loterii. 

6. Loteria nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora 
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