
REGULAMIN KONKURSU „POLEĆ ZNAJOMYM GLOBALECO” 

zwany „Regulaminem”, z dnia 26 listopada 2020 roku, o następującej treści: 

 

1. Organizatorem konkursu pn. „POLEĆ ZNAJOMYM GLOBALECO” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: 
GLOBALECO FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Spółka 
komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98/IVE/223, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod 
numerem KRS: 0000786869, posiadająca numery: REGON: 383395160, NIP: 58623449871 („Organizator”). 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych, które w okresie od 01 czerwca 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku nabyły lub nabędą 
instalację fotowoltaiczną od następujących podmiotów z GRUPY GLOBALECO: a) GLOBALECO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, b) GLOBALECO FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, c) GLOBALECO FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2 (dalej: „Uczestnik”). 

3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które zakupiły od ww. podmiotów z GRUPY GLOBALECO 
towary lub usługi jako przedsiębiorcy.  

4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i 
powinowaci do czwartego stopnia. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 26 listopada 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. 
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie przez Uczestnika wiadomości e-mail na adres: 

rozliczenia@globaleco.pl z informacją o tym komu Uczestnik polecił zakup instalacji fotowoltaicznej od ww. 
podmiotów z GRUPY GLOBALECO. 

7. Zgłoszenie Uczestnika zostanie zweryfikowane przez Organizatora. Jeżeli Organizator potwierdzi, że osoba 
określona w zgłoszeniu Uczestnika dzięki poleceniu Uczestnika nabyła instalację fotowoltaiczną od ww. 
podmiotu z GRUPY GLOBALECO i zapłaciła całą cenę za wykonaną instalację, to Uczestnik otrzyma nagrodę 
w postaci bonów Sodexo o wartości 1.000,00 zł. Uczestnik otrzyma wspomnianą nagrodę także jeżeli przy 
zawieraniu umowy klient ww. podmiotu z GRUPY GLOBALECO wskaże, że zawiera umowę dzięki poleceniu 
Uczestnika.  

8. Jeżeli osoba, której Uczestnik polecił ww. podmioty z GRUPY GLOBALECO odstąpiła od umowy, nagroda nie 
należy się. 

9. Uczestnik może otrzymać nagrodę za jedno polecenie jeden raz. Jeżeli osoba, której polecono GLOBALECO 
zakupiła kilka instalacji fotowoltaicznych do nagroda należy się łącznie jeden raz. Uczestnik może wziąć udział 
w Konkursie wielokrotnie, poprzez wielokrotne zgłoszenie niezależnych osób (zgłoszenie kliku osób, którym 
polecił GLOBALECO). Każde niezależne polecenie, które zakończy się nabyciem instalacji fotowoltaicznej 
przez poleconą osobę będzie skutkowało uzyskaniem nagrody. 

10. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej albo wymiana nagrody na inną rzecz jest 
niemożliwe. 

11. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. 
12. Uczestnik, który uzyskał nagrodę zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość e-mail. Organizator 

zaprosi Uczestnika do wskazania sposobu odbioru nagrody. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika w terminie 
7 dni od dnia otrzymania decyzji Organizatora w sprawie nagrody uprawnia Organizatora do anulowania 
nagrody. 

13. Uczestnik otrzyma nagrodę w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym ww. podmiot z GRUPY 
GLOBALECO otrzymał na swój rachunek bankowy całość ceny od osoby, której Uczestnik polecił 
GLOBALECO, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia zakończenia konkursu.  

14. W zależności od wyboru Uczestnika, wydanie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora lub też Organizator 
prześle nagrodę na adres wskazany przez Uczestnika. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora. 

15. Nagroda obciążona jest podatkiem dochodowym, który jako płatnik odprowadza do właściwego urzędu 
skarbowego Organizator. 

 
1 Dawniej działająca pod firmą: GLOBALECO PROJKET 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA.  
2 Patrz przypis 1. 



16. Nagroda będzie składać się z: (a) części rzeczowej w postaci bonu Sodexo o wartości 1.000,00 zł oraz (b) 
części pieniężnej, nie podlegającej wypłacie, w wysokości 111,00 zł, przeznaczonej na opłacenie należnego 
podatku dochodowego.  

17. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, po pobraniu przez Organizatora i zapłacie podatku dochodowego od 
nagrody, tj. po potrąceniu z nagrody jej części pieniężnej w wysokości określonej w pkt 16.  

18. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z 
ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.  

19. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://fotowoltaika.globaleco.pl/.  
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie 

internetowej https://fotowoltaika.globaleco.pl/ 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
22. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie. 
23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
24. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat 

przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce 
pod adresem: https://fotowoltaika.globaleco.pl/polityka-prywatnosci-i-rodo/. 

25. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn 
leżących po stronie Organizatora. Zmiany te mogą nastąpić w każdym czasie.  


