
 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU  
„MOIM OKIEM O FOXESS” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą 

„Moim okiem o FoxESS” dedykowanego dla Klientów FoxESS („Konkurs”), którzy kupili 
falownik/i FoxESS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Organizatorem Konkursu jest FoxESS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
przy ul. Stanisława Konarskiego 18C (44 - 100 Gliwice), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877566, posiadająca NIP 
9691644614 oraz REGON 387892323 („Organizator”). 

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 24.02.2022 r. 
4. Konkurs może zostać zakończony przez Organizatora przed terminem jego trwania z 

ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym Organizator poinformuje za 
pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/FoxESSPolska/  

 
§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
Rzeczpospolitej Polski w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, jak również osoby 
fizyczne, które faktycznie wykonują czynności montażu takich instalacji we własnym 
imieniu, bądź we współpracy z firmami montażowymi i które zostaną zakwalifikowane do 
udziału w Konkursie przez Organizatora („Uczestnik”), na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
(i) wypełnienie zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem o akceptacji 

Regulaminu, podaniem numeru rachunku bankowego zgłaszającego i zgodą na 
wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora, zgodnie z formularzem 
zamieszczonym pod postem Konkursu tutaj 
https://www.facebook.com/FoxESSPolska/  

(ii) przesłanie na adres Organizatora, w wybranej przez zgłaszającego formie, krótkiej 
recenzji lub opinii o zakupionym falowniku FoxESS oraz opisanie dlaczego 
zdecydował się na zakup falownika FoxESS, a nie falownika innych producentów, 
przy czym recenzje nie mogą naruszać praw majątkowych i osobistych producentów 
konkurencyjnych falowników, jak również nie mogą stanowić czynu nieuczciwej 
konkurencji, bądź niezgodnej z prawem reklamy, jak również naruszać innych 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

(iii) osobiste przedstawienie przygotowanej recenzji o zakupionym falowniku FoxESS na 
stoisku Organizatora na Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX w Kielcach w 
dniach 23-24.02.2022 r. oraz umożliwienie Organizatorowi zapisu dźwięku i obrazu 
recenzji przedstawianej przez Uczestnika na zasadach określonych w zgłoszeniu 

(iv) przedstawienie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) falownika FoxESS nie 
wcześniej niż przed dniem 24.02.2022 r. i nie później niż do dnia 31.07.2022 r. 

Skany dokumentów i informacji wskazanych powyżej wymaganych do udziału w konkursie 
winny wpłynąć na adres email Organizatora: info@fox-ess.pro w wersji elektronicznej lub 
w wiadomości prywatnej na stronie: https://www.facebook.com/FoxESSPolska/ w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2022 r.  



 

 

 
 

3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację przez zgłaszającego 
zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację w całości i bez 
zastrzeżeń Regulaminu na stronie https://www.facebook.com/FoxESSPolska/ w miejscu 
publikacji Konkursu. 

4. Organizator informuje zgłaszającego o zakwalifikowaniu do Konkursu niezwłocznie po 
dokonaniu zgłoszenia, przesyłając informacje na konto Uczestnika, z którego dokonane 
zostało zgłoszenie. 

5. Organizator uprawniony jest: 
(i) odmówić zakwalifikowania zgłaszającego do udziału w Konkursie w sytuacji, gdy: (a) 

zgłoszenie zostanie przesłane po upływie terminu wyznaczonego na przesyłanie 
zgłoszeń; (b) zgłoszenie nie zawiera elementów wskazanych w Regulaminie; (c) 
zgłaszający nie zaakceptował postanowień Regulaminu, bądź narusza jego 
postanowienia, w szczególności nadesłana recenzja lub opinię narusza przepisy 
prawa, 

(ii) wykluczyć zakwalifikowanego Uczestnika z udziału w Konkursie w sytuacji, gdy 
Uczestnik: (a) nie wykonuje lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, (b) 
nie przedstawił przygotowanej recenzji o zakupionym falowniku FoxESS na stoisku 
Organizatora w czasie Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX w Kielcach, (c) 
odmówił Organizatorowi zapisu dźwięku i obrazu recenzji lub (d) nie zakupił falownika 
zgodnie z Regulaminem. 
Wykluczenie z Uczestnika z udziału w Konkursie nie wymaga dla swej skuteczności 
poinformowania o wykluczeniu, a decydujące o wykluczeniu jest nie spełnienie 
przesłanek udziału w Konkursie. 

 
§3 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Spośród Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu, Organizator wybierze dziesięć 
najlepszych recenzji na temat falowników FoxESS, kierując się następującymi kryteriami: 
(i) Merytoryczna zawartość opisu falownika FoxESS wybranego przez Uczestnika oraz 

przyczyn wyboru falownika FoxESS, a nie innych producentów; 
(ii) oryginalność opisu; 
(iii) ogólne wrażenie i ekspresja wypowiedzi Uczestnika. 

2. Nagrodą w Konkursie jest zwrot kosztu zakupu falownika FoxESS wskazanego w dowodzie 
zakupu przesłanego przez Uczestnika Konkursu lub wysyłka urządzenia tożsamego z 
urządzeniem wskazanym na dowodzie zakupu (w przypadku wyboru nagrody rzeczowej). 
Wszelkie koszty i podatki takie jak podatek od darowizny w całości pokryje Organizator. 

3. Zwrot kosztu zakupu falownika FoxESS lub wysyłka urządzenia dla dziesięciu wybranych 
laureatów Konkursu nastąpi w na rachunek bankowy lub adres wskazany w zgłoszeniu, w 
terminie do dnia 15.08.2022 r. 

4. Zestawienie ocen recenzji Uczestników Konkursu przygotowane przez Organizatora jest 
niejawne i nie podlega udostępnieniu Uczestnikom Konkursu, jak i jakimkolwiek osobom 
trzecim. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dowolnego rozstrzygnięcia i zmiany 
wyboru laureatów spośród Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu w każdym czasie 
i bez podania przyczyny. 

6. Rozstrzygnięcie Organizatora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 
 

§4 
REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-

mail Organizatora: info@fox-ess.pro   



 

 

 
 

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji celowe jest podanie przez Uczestnika 
szczegółowego uzasadnienia reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w żaden sposób 

uprawnień przyznanych Uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
§5 

ZMIANY REGULAMINU 
 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i 
bez podania przyczyny. 

2. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, stają się one skuteczne począwszy od dnia 
udostępnienia przez Organizatora tekstu jednolitego Regulaminu poprzez jego publikację 
na stronie https://www.facebook.com/FoxESSPolska/ w miejscu publikacji Konkursu. 

 
§6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane w oparciu i na zasadach 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. - o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
3. Naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych Organizatora pod adresem e-mail: info@fox-ess.pro  
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. i obowiązuje przez cały okres trwania 

Konkursu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 



 
 

Zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie „Moim okiem o FoxESS” 
 

…………………, dnia …………………. 2022 r. 
 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

imię i nazwisko Instalatora / 
nazwa firmy / adres 

 
Zgłoszenie udziału w konkursie „Moim okiem o FoxESS” 

 
Ja …………………………………………………….…………… prowadzący działalność jako 

……………………………………………. pod adresem …………………………………….. posiadający NIP 

………………………. oraz REGON …………………………….(*) 

lub (*) 

Ja/My(*) ………………………………………………………………………… działający w imieniu spółki 

……………………………………………… z siedzibą w …………..……………………….. wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………………………………… pod 

numerem KRS ……………………………… 

niniejszym zgłaszam/y swój udział / udział reprezentowanej przez nas spółki(*), w konkursie pod nazwą:  

„Moim okiem o FoxESS” organizowanym przez FoxESS Polska sp. z o.o. w Gliwicach („Organizatora 

Konkursu”) oraz oświadczam/y, co następuje: 

• Zapoznałem/liśmy się z Regulaminem Konkursu i akceptuję/emy jego postanowienia  

• Wskazuję/my numer rachunku (dotyczy wyboru zwrotu kosztu): ……………………………………………….…., 

na który powinien nastąpić zwrot ceny za falownik w sytuacji wygrania nagrody w Konkursie  

• Wskazuję/my adres wysyłki falownika (dotyczy wyboru nagrody rzeczowej): …………………………….……., 

na który powinna nastąpić wysyłka falownika w sytuacji wygrania nagrody w Konkursie 

• Wyrażam/my zgodę na wykorzystanie mojego/naszego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych 

Organizatora Konkursu to jest, aby wyrażamy zgodę aby mój/nasz wizerunek (utrwalony w postaci zapisu 

dźwięku, obrazu lub filmu) był nieodpłatnie wykorzystywany przez Organizatora Konkursu w całości, a także w 

postaci dowolnie wybranych fragmentów, jak też łącznie z wizerunkami innych osób, był publicznie 

wykonywany i odtwarzany w wybranych wydawnictwach, publikacjach, w Internecie, w prasie, nadaniach 

telewizyjnych, jak również w innych materiałach promocyjnych/reklamowych (rozpowszechnianie w intranecie, 

internecie, mediach społecznościowych, banerach, umieszczany na materiałach promocyjnych i reklamowych 

Organizatora Konkursu). Dla realizacji powyższego celu wyrażam/y zgodę na utrwalanie, zwielokrotnianie 

mojego wizerunku (wytwarzanie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, w tym techniką 

cyfrową, drukarską, reprograficzną), rozpowszechnianie (publikowanie, wystawianie, wyświetlanie, 

wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej), wprowadzanie do obrotu. Nieodpłatne zezwolenie, 

o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) 

korzystania z mojego/naszego wizerunku. 

 

………….………………………………….                                   ……………..……………………………………. 

                miejscowość, data                                       czytelny podpis 


