REGULAMIN KONKURSU „Zaprezentuj swoje wdrożenie rozwiązań Optoma”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursu zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Zaprezentuj swoje wdrożenie rozwiązań Optoma” zwany
dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Veracomp SA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zawiłej 61 zwana dalej
Organizatorem lub Veracomp.
3. Konkurs trwać będzie od 14 maja 2020 roku do 29 maja 2020 roku (organizator zastrzega
możliwość przedłużenia terminu).
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
§ 2 Uczestnicy i nagrody w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do podmiotów posiadających status Partnera Veracomp zwanych dalej
Uczestnikami lub osobno Uczestnikiem.
2. Nagrodami w Konkursie są
2.1. Projektory marki Optoma:
2.1.1. Optoma H184X o wartości 1799zł z Vat
2.1.2. Optoma HD28e o wartości 2599zł z Vat
2.1.3. Optoma GT1080e o wartości 2999zł z Vat
2.2. Publikacja materiału zwycięzcy konkursu w magazynie branżowym.
2.3. Publikacja materiału zwycięzcy na stronie internetowej producenta.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie drogą eliminacji i przy użyciu metody porównawczej Uczestnika
lub Uczestników, którzy stworzą opis projektu na bazie produktów zakupionych w Veracomp,
zgodnie z Zasadami Konkursu.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszych opisów wdrożeń rozwiązań marki Optoma,
zakupionych w Veracomp, dokonanych i opisanych przez Partnerów Handlowych Veracomp.
2. W konkursie będą brały udział opisy wdrożeń, wyłącznie jeśli spełnią poniższe kryteria lub będą
zawierać:
2.1. Tytuł (nazwę miejsca instalacji)
2.2. Nazwę klienta końcowego
2.3. Nazwę partnera realizującego instalację
2.4. Będą dotyczyć instalacji która została zrealizowana nie wcześniej niż w maju 2018 roku.
2.5. Będą dotyczyć instalacji projektorów Optoma lub interaktywnych płaskich monitorów
dotykowych (IFP) marki Optoma
2.6. Opis instalacji (cel, założenia, efekty)
2.7. Po dwa cytaty (firmy przeprowadzającej realizację oraz klienta końcowego) odnośnie
sprzętu Optomy, z podaniem imienia i nazwiska cytowanego

2.8. Przynajmniej 4 zdjęcia bardzo dobrej jakości pokazujące użyteczność rozwiązania jak
również walory wizualne
2.9. Potwierdzenie otrzymania zgody na publikację materiałów od klienta końcowego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które zostały zgłoszone do producenta w ciągu
ostatnich 2 lat oraz prace, które zostały opublikowane w prasie branżowej i na stronie
producenta.
4. W konkursie dozwolona jest pomoc organizatorów konkursu przy tworzeniu opisu instalacji, w
tym celu należy skontaktować się z opiekunem handlowym w firmie Optoma.
5. Zgłoszenie do konkursu i nadesłanie materiału należy kierować: aneta.zygadlo@optoma.pl;
6. W konkursie przewidziano 3 nagrody dla Uczestników, którzy osiągną kolejno trzy najlepsze
oceny opisów swoich projektów.
6.1. Pierwsza nagroda: projektor Optoma GT1080e oraz publikacja opisu wdrożenia w magazynie
branżowym i na stronie www.optoma.pl
6.2. Druga nagroda: projektor Optoma HD28e.
6.3. Trzecia nagroda: projektor Optoma H184X.
7. Oceny i wyłonienia zwycięzców dokona komisja konkursowa w składzie: Aneta Żygadło, Anna
Belczyk, Szymon Łuska i Bartosz Barański
8. Do dnia 5 czerwca 2020 roku Organizator Konkursu wyłoni zwycięzców.
9. W przypadku rezygnacji z nagrody podmiotu, który zajął odpowiednio wysokie miejsce w
klasyfikacji, dopuszczalne jest nagrodzenie Uczestnika z listy biorących udział w konkursie, który
osiągnął kolejny najlepszy wynik.
§ 4 Wydanie nagród w Konkursie
1. Do dnia 5 czerwca 2020 roku zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o
fakcie przyznania nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Fakt przyjęcia nagrody przez Uczestnika Konkursu zostanie potwierdzony poprzez zwrotne
odesłanie potwierdzenia odbioru nagrody z nazwą konkursu, nazwą nagrody, wartością nagrody,
wyraźnym podpisem osoby upoważnionej zgodnie z KRS do reprezentacji Uczestnika, datą
odebrania nagrody, pieczątką firmy partnera. Druk potwierdzenia odbioru nagrody zostanie
wysłany do Uczestnika Konkursu pocztą elektroniczną. Wypełnione i podpisane potwierdzenie
odbioru nagrody Uczestnik prześle do Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej lub
listem poleconym.
3. Nagroda otrzymana w ramach niniejszego Konkursu nie podlega wymianie na ekwiwalent
pieniężny lub inny produkt. Nie może także zostać przekazana osobom trzecim.
§ 5 Zasady opodatkowania
1. Przychód z tytułu nagrody określonej w niniejszym Regulaminie, uzyskanej w ramach Konkursu,
powinien zostać doliczony do przychodów Uczestnika i opodatkowany przez niego samodzielnie
według zasad właściwych dla dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez
Uczestnika. W takim przypadku podatek powinien zostać zapłacony przez Uczestnika samodzielnie.
Nagrody nie będą wydawane innym osobom, niż Uczestnik.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia obowiązków podatkowych
przez Uczestników Konkursu.

§ 6 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Veracomp. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści
swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie
z bazy danych. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz
konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie
ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
3. Z konkursu zostaną wykluczeni Uczestnicy będący Partnerami zalegającymi z płatnościami w
czasie trwania konkursu, lub naruszającymi warunki umowy o współpracy handlowej z
Veracomp.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez
Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych, informacji, bądź innego typu nieprawidłowości
po stronie Uczestników.

