
REGULAMIN KONKURSU 

ENERGY GROUP - GREEN ENERGY 

pt.: „GREEN ENERGY – POZNAJMY SIĘ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Green Energy, ul. Krótka 1, Komorniki, 55-300 Środa Śląska, 

tel. 506-173-099. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18 r.ż. 

3. Ramy czasowe konkursu: 7.08.2017r. – 17.09.2017r. 

4. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na poniższe pytania/zadania: 

1) Wymień 3 produkty pod marką EG. 

2) Wymień 3 punkty sprzedaży EG. 

3) Gdzie odbędzie się szkolenie organizowane przez EG 22 sierpnia 2017r. i jakie 

to szkolenie? 

4) Wymień 6 producentów z jakimi współpracujemy? 

5) Wymień 3 produkty z naszego sklepu internetowego i wskaż ich cenę. 

6) Jaki jest numer telefonu do działu handlowego EG? 

7) Jaki jest nowy adres naszej hurtowni? 

Będzie nam miło, jeśli po wykonaniu powyższych zadań napiszesz o naszej firmie opinię 

w Google.  

5. Do losowania nagród będą brane pod uwagę tylko zgłoszenia ze 100% poprawnością 

udzielonych odpowiedzi. 

6. Każdy uczestnik tylko raz może nadesłać odpowiedzi na pytania konkursowe. 

7. Aby wziąć udział w konkursie odpowiedzi na pytania należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres mailowy wyceny@green-energy.biz.pl.  W tytule maila należy wpisać KONKURS 2017 

„GREEN ENERGY-POZNAJMY SIĘ”, a w treści maila należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko 

i miejscowość zamieszkania. 

8. Zgłoszenia nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu. 

9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Green Energy oraz na stronie 

internetowej Organizatora konkursu: www.energygroup.biz.pl. 

mailto:wyceny@green-energy.biz.pl


10. Losowanie zwycięzców odbędzie się w siedzibie Green Energy. Losowanie odbędzie się 

w kolejności: miejsce 3, miejsce 2, miejsce 1, miejsce 3 rezerwowe, miejsce 2 rezerwowe, 

miejsce 1 rezerwowe (osoba z miejsca rezerwowego otrzyma nagrodę w przypadku, gdy 

zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie).  

11. O terminie losowania Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej 

www.energygroup.biz.pl  do dnia 24.09.2017r. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.energygroup.biz.pl 

13. Nagrody w konkursie ufundowane przez Organizatora: 

 1 miejsce – wycieczka do Pragi dla 2 osób + bon 100 zł na zakupy w sklepie Green 

Energy 

 2 miejsce - zestaw natryskowy + bon 80 zł na zakupy w sklepie Green Energy 

 3 miejsce - scyzoryk wielofunkcyjny + bon 50 zł na zakupy w sklepie Green Energy 

14. Termin i miejsce odbioru nagród zostanie ogłoszony najpóźniej do 30 września 2017r., 

na stronie internetowej www.energygroup.biz.pl. Odbiór nagrody możliwy wyłącznie 

za okazaniem przez uczestnika dowodu osobistego. 

15. Do odbioru nagrody upoważniony jest zwycięzca ,  nie ma możliwości przekazania prawa 

odbioru nagrody osobie trzeciej. 

16. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, 

uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

17. Uczestnikami nie mogą być pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) do celów 

informowania o zwycięzcach konkursu organizatora. 

Organizator konkursu 

Green Energy 

http://www.energygroup.biz.pl/

