
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„TYLKO DLA WILKÓW MORSKICH” 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Tylko dla wilków 
morskich” (dalej „Konkurs”).  

2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest DAGMA sp. z o.o. (dalej „Organizator”), z siedzibą w Katowicach 40-478,  
ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód  
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 
008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, e-mail: marketing@dagma.pl.  

3. Organizator jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce rozwiązań firmy STORMSHIELD.  
 

§ 2. ZASADY KONKURSU  
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski i trwa od 15.03.2016 do 31.07.2016. 
2. W Konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy (dalej: „Partnerzy”), którzy współdziałają z Organizatorem w zakresie 

dystrybucji rozwiązań firmy STORMSHIELD na podstawie umowy partnerskiej o stałej współpracy w zakresie sprzedaży 
sprzętu i oprogramowania komputerowego.  

3. W Konkursie zostanie nagrodzonych:  
a. dwóch (2) Partnerów, którzy w czasie trwania Konkursu uzyskają największe obroty w zakresie sprzedaży 

nowych urządzeń, serwisów do nich i wersji wirtualnych STORMSHIELD w okresie 15.03.2016 do 
31.07.2016 

b. dwóch (2) Partnerów, który w czasie trwania Konkursu uzyskają największy wartościowy wzrost sprzedaży 
nowych urządzeń, serwisów do nich i wersji wirtualnych STORMSHIELD w porównaniu do sprzedaży 
uzyskanej przez Partnera w okresie 15.03.2015 do 31.07.2015. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie 
w tym przypadku jest uzyskanie w okresie od 15.03.2015 r. do 31.07.2015 r. obrotu z firmą DAGMA nie 
mniejszego niż 8 000 PLN netto licząc w zakupach nowych urządzeń STORMSHIELD i serwisów do nich. 

4. Wzrost sprzedaży zostanie obliczony przez Organizatora na podstawie cen netto zakupu licencji rozwiązań STORMSHIELD u 
Organizatora.  

5. Partner, który w czasie trwania Konkursu spełni jednocześnie dwa warunki określone w - § 2 ust. 3 lit. a i b Regulaminu, 
jest uprawniony do otrzymania nagrody tylko z jednego tytułu. 

6. W Konkursie nie są brane pod uwagę przedłużenia serwisów, natomiast zaliczane są sprzedaże w oparciu o rabaty 
TradeUp oraz Competitive Upgrade. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komunikacie dostarczanym drogą elektroniczną, adresowanym do Partnerów 
Organizatora. Ponadto Organizator poinformuje indywidualnie zwycięskich Partnerów o wygranej w Konkursie najpóźniej 
do 07.08.2016 roku wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nagród.  

8. W wypadku niemożności kontaktu z nagrodzonym Partnerem lub w sytuacji, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, 
Organizator przyzna nagrodę Partnerowi, który uzyskał kolejny wynik w zestawieniu wyników sprzedaży, o którym mowa w 
§ 2 ust. 3 Regulaminu. 

9. Jeśli wyłonienie zwycięskich Partnerów nie będzie możliwe z uwagi na identyczne wartości bezwzględne lub procentowe 
sprzedaży, wówczas kryterium rozstrzygającym będzie wcześniejsza data zawarcia transakcji z Organizatorem na dane 
urządzenie STORMSHIELD przez Partnera (liczona datą zafakturowania urządzenia przez Organizatora). 

 
§ 3. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Czterech Partnerów, którzy spełnią warunki opisane w § 2 ust. 2 – 6 Regulaminu otrzyma podwójne zaproszenia na  
5-dniowy pobyt na Mazurach połączony z rejsem jachtem po mazurskich jeziorach wraz z noclegiem w hotelu z 
wyżywieniem w terminie 27-31.08.2016 r. 

2. Podatek od nagród w Konkursie obciąża Organizatora. 
3. Zaproszenia, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, nagrodzeni Partnerzy rozdysponują według własnego uznania 

wśród swoich pracowników.  
4. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.  
5. Wyłączone jest przyznawanie nagród w drodze losowania.  

 
§ 4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. W razie zastrzeżeń dotyczących Konkursu, Partner może złożyć reklamację w szczególności za pomocą wiadomości  
e-mail na adres marketing@dagma.pl z tematem maila „Tylko dla wilków morskich”. Odpowiedź w sprawie reklamacji 
Organizator przekaże w sposób odpowiadający użytemu przez Partnera środkowi komunikacji.  

2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Organizator. Dane 

osobowe (imię, nazwisko, nazwa i adres Partnera, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, adres e-mail) będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2015.2135 ze zm.). 

2. Regulamin dostępny jest w każdym czasie w strefie dla Partnerów na stronie internetowej www.dagma.com.pl oraz  
w siedzibie Organizatora.  

3. Regulamin obowiązuje od 15.03.2016 do 31.07.2016 


