
REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ „AKADEMIA INSTALATORA EKOSZKOLENIA” 

(dalej zwany „Regulaminem”)  

§ 1 

 Postanowienia ogólne  

1. Cykl szkoleń  (dalej zwany „Szkoleniem”) jest akcją markeIngową przygotowaną przez 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy 
ul. Słowiańskiej 13, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000097981, o kapitale 
zakładowym 400 000 , 00 zł, NIP 669 - 050 - 01 - 71, REGON 330050293 (dalej zwaną 
„Organizatorem”) ma na celu przybliżenie asortymentu oraz rozwiązań technicznych 
oferowanych przez poszczególnych Dostawców. 

2. Szkoleniu będzie towarzyszyła loteria, w której uczestnicy, którzy spełnią warunki 
określone w niniejszym Regulaminie, będą mogli wygrać nagrody rzeczowe.  Szczegółowe 
zasady oraz pula nagród zostanie opisana w § 2 Regulaminu. 

3. Treść  niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Szkoleń pod 
adresem: www.hurtownia.ekowodrol.pl/szkolenia (dalej zwanej „Stroną internetową”) 
przez cały okres cyklu Szkoleń. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej 

1. Cykl Szkoleń pod nazwą „AKADEMIA INSTALATORA EKOSZKOLENIA” jest skierowana 
do instalatorów oraz klientów, którzy będą brali czynny udział w spotkaniach szkoleniowych 
z poszczególnymi dostawcami oraz  którzy spełnili wszystkie warunki określone poniżej:  

a. w dzień szkolenia zapoznają się z asortymentem danego dostawcy. Harmonogram 
Szkoleń stanowi Załącznik 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany kolejności lub odwołania Szkoleń z powodów niezależnych od Organizatora.  

b. wypełnią Kupon zgłoszenia w loterii (zwany dalej Kuponem) i wrzucą go do urny. Wzór 
kuponu stanowi Załącznik 2 do Regulaminu.  

c. każdy z uczestników może wrzucić tylko jeden Los danego dnia Szkolenia.  

d. jeżeli uczestnik będzie zainteresowany otrzymaniem certyfikatu ukończenia 
10 Szkoleń w czasie trwania akcji „AKADEMIA INSTALATORA EKOSZKOLENIA”, musi 
uczestniczyć we wszystkich Szkoleniach z cyklu według harmonogramu zawartym 
z Załączniku nr 1. Co potwierdza własnoręcznym podpisem na „Liście uczestników 
cyklu szkoleń „Akademia Instalatora EkoSzkolenia”- Certyfikat” (Załącznik  
3 Regulaminu). 

e. Uczestnicy Szkoleń, którzy będą uczestniczyć w 10 Szkoleniach, będą brali udział 
w losowaniu nagrody dodatkowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału 
w Loterii w przypadku naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu. Ponadto Organizator 
zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w losowaniu 



nagród w przypadku podania przez nich niepełnych, bądź fałszywych danych w wypełnianym 
Kuponie. W takim przypadku Uczestnicy tracą prawo udziału w losowaniu nagród głównych 
i nagrody dodatkowej.  

§ 3 

Czas trwania cyklu Szkoleń 

1. Cykl szkoleń rozpoczyna się 27.06.2021r. Spotkania szkoleniowe będą się odbywały cyklicznie 
co czwartek do 05.08.2021r. włącznie z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy. Będą 
trwały od godziny 900 do godziny 1300. Miejscem odbywania się Szkoleń będzie siedziba 
Hurtowni EkoWodrol lub teren przyległy do Hurtowni. 

2. Szczegółowy harmonogram szkoleń z datami oraz wykazem Dostawców można znaleźć 
w Załączniku 3 do Regulaminu  

§ 4 

Zasady Cyklu Szkoleń 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia szkolenia przez 
Dostawcę w formie przez niego zaproponowanej. 

2. Uczestnik Szkolenia otrzymuje po odbyciu prezentacji asortymentowej lub przekazaniu wiedzy 
technicznej przez Dostawcę Kupon zgłoszenia do loterii.  

3. Po wypełnieniu Kuponu uczestnik wrzuca go do przygotowanej przez Organizatora urny. 

4. Uczestnicy wyrażający chęć otrzymania Certyfikatu po udziale w całym Cyklu Szkoleń, powinni 
wpisać się na „Listę uczestników cyklu szkoleń „Akademia Instalatora EkoSzkolenia”- 
Certyfikat”. 

5. Ostatniego dnia  Szkoleń (05.08.2021r.) o godzinie 1300 odbędzie się losowanie nagród 
głównych oraz nagród dodatkowych.  

6. Udział w losowaniu będą brały wszystkie Losy znajdujące się urnie.  

7. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku ponownego wylosowania 
tego samego Uczestnika Los ten uważa się za nieważny i losuje się kolejnego zwycięzcę.  

8. Pula nagród: 

a. Młot udarowo-obrotowy Bosch Profesional – I miejsce 

b. Pompa kontrola TP25 Rothenberger – II miejsce 

c. Zestaw ręcznych narzędzi STANLEY – III miejsce 

d. Skrzynka narzędziowe – IV miejsce 

e. Plecak na narzędzia Milwaukee – nagroda dodatkowa (losowanie z puli Uczestników, 
którzy uczestniczyli we wszystkich Szkoleniach z Cyklu. 

9. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną lub mailową zgodnie 
z danymi podanymi na Kuponie. 



10. Zwycięzcy powinni odebrać nagrodę w przeciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie w przypadku 
nieodebrania nagrody Organizator zorganizuję losowanie dodatkowe.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania narody Uczestnikom, którzy 
naruszyli Regulamin lub podali fałszywe dane w Kuponie. 

12. Uczestnicy, którzy uczestniczyli w 10 spotkaniach i wyrazili chęć otrzymania Certyfikatu 
potwierdzającego ich udział w Szkoleniach, zostaną poinformowani o możliwości odebrania 
Certyfikatów w momencie kiedy będą gotowe do odbioru drogą mailową lub SMS-ową. 

§ 5 

Kwalifikacja Uczestników 

1. Proces weryfikacji spełnienia przez Uczestników wszystkich kryteriów uprawniających 
do udziału w Loterii zostanie przeprowadzony przez Organizatora. 

2. O wyniku procesu weryfikacji Uczestnik może zostać poinformowany na własne życzenie. 

§ 6 

Reklamacje 

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Szkoleń oraz Loterii.  

2. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora 
za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji 
o nieprawidłowościach związanych z przeprowadzeniem Szkolenia lub losowania. Reklamacje 
zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysłać na adres mailowy: 
hurtownia@ekowodrol.pl. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji należy 
do Organizatora, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej 
decyzji w ciągu  14 dni od otrzymania reklamacji.  

§ 7 

Dane osobowe Uczestników 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników biorących  udział w Cykl 
Szkoleń pod nazwą „AKADEMIA INSTALATORA EKOSZKOLENIA”. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych Uczestników można znaleźć na stronie internetowej 
Organizatora (htps://ekowodrol.pl/polityka-prywatnosci.html) 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Szkoleń, określając zasady losowania nagród, 
kryteria uczestnictwa w Losowaniach oraz prawa i obowiązki Organizatora, Dostawców 
i Uczestników. 

https://ekowodrol.pl/polityka-prywatnosci.html


Załącznik 1  

Szczegółowy harmonogram Szkoleń 

Lp. data godzina Nazwa dostawcy

1. 27.05.2021r. 900-1300 ZMK SAS Spółka z o.o.

2. 10.06.2021r. 900-1300 BWT Polska Sp. z o.o.

3. 17.06.2021r. 900-1300 KAN Sp. z o.o.

4. 24.06.2021r. 900-1300 Kessel Sp. z o.o.

5. 01.07.2021r. 900-1300 FERRO Spółka Akcyjna

6. 08.07.2021r. 900-1300 KOSPEL S.A.

7. 15.07.2021r. 900-1300 BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

8. 22.07.2021r. 900-1300 TECH STEROWNIKI Sp. z o. o.  Sp. k.

9. 29.07.2021r. 900-1300 GRAF Polska Sp. z o. o.

10. 05.08.2021r. 900-1300 Bevo Sp. z o.o.



Załącznik 2 

Wzór KUPON ZGŁOSZENIA DO LOTERII 

AKADEMIA 
INSTALATORA 

EkoSzkolenia 



KUPON ZGŁOSZENIA DO LOTERII 

           .…………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                Imię i nazwisko 

          ………………………………………             ……………………………………………………………………. 
              numer telefonu kontaktowego                                                                                  adres mailowy 

     Koszalin, ………………….. r.                                                    …………………………………………… 
                                                                                                                                                                                       podpis 

        

      Ja wyżej podpisany/-sana oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem akcji „Akademia Instalatora EkoSzkolenia” i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., z siedzibą przy 
ul. Słowiańskiej 13, 75-846 Koszalin w celach markeIngowych. 


