
Regulamin Konkursu „Wymyśl nową nazwę monitora energii elektrycznej MEM-21, 

wykorzystując jego skrót MEM pamiętając o funkcji kontroli zużycia energii.” 

 

§1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia 

konkursu "Wymyśl nową nazwę monitora energii elektrycznej MEM-21, wykorzystując jego 

skrót MEM pamiętając o funkcji kontroli zużycia energii.”" (zwanego dalej Konkursem). 

 

§2. Organizatorem Konkursu jest: ZAMEL Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna NIP 

638-000-06-69 

 

§3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Facebook. Wszelkie informacje 

przekazywane przez użytkowników serwisu Facebook w ramach Konkursu powierzane są 

Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Osoby biorące udział w Konkursie zwalniają 

właściciela serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z 

Konkursem.  

 

§4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu o nazwie „@zamelpl”(dalej 

„Fanpage”) w serwisie społecznościowym www.facebook.com (dalej „Facebook”).  

 

§5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

 

§6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności 

prawnych  - z wyłączeniem osób z §6.1 

 

§6.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Zamel Sp. z o.o oraz członkowie 

ich rodzin. 

 

§7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, co oznacza w szczególności, że 

niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu lub na 

rzecz osób trzecich. 

 

§8. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę kreatywną (np. fotografię, wpis, 

MEMA, własną twórczość) – tak by była rozwiązaniem zadania  „Wymyśl nową nazwę 

monitora energii elektrycznej MEM-21, wykorzystując jego skrót MEM pamiętając o funkcji 

kontroli zużycia energii.” Pracę należy umieścić na swoim kanale Social Media, blogu lub 

stronie (na przykład na własnym profilu Fb, YouTube, Instagram czy innym medium 

oznaczając: "Kontrola zużycia energii z monitorem MEM-21: https://bit.ly/MEM-

21_kontrola_energii #ExtaLife #InteligentnyDom"). Następnie należy wysłać nam link do 

pracy na adres: marketing@zamel.pl. Wysyłając maila z linkiem pod na wskazanego maila 

uczestnik oświadcza ponadto, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.  

 

§9. Konkurs trwa od 04.11.2022 przez 5 tygodni – gdzie raz w tygodniu nastąpi wyłonienie 

zwycięskich prac. 

 

§10. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Jury wytypowane przez organizatora konkursu. 

 

§11. Praca nie może zawierać treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub 

jakiekolwiek prawa bądź dobra osobiste osób trzecich, w szczególności treści wulgarnych, 
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propagujących przemoc, palenie papierosów, korzystanie z używek lub treści 

dyskryminujących, nazw innych niż Zleceniodawca przedsiębiorców lub ich marek. 

 

§12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają 

warunki określone w Regulaminie i w tym celu może żądać w każdym czasie złożenia od 

Uczestnika określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów w każdorazowo wskazanej formie i w odpowiednim terminie. 

Organizator kontaktuje się z Uczestnikami Konkursu w szczególności poprzez prywatne 

wiadomości w serwisie Facebook. Odmowa lub brak udzielenia wyjaśnień, złożenia 

oświadczeń lub przedłożenia dokumentów jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w 

Konkursie.  

 

§13. W Konkursie ta sama osoba może zgłosić więcej niż jedną pracę, lecz nie można 

otrzymać więcej niż jednej Nagrody.  

 

§14. W przypadku utrudnień lub usterek technicznych np. niewyświetlenia się pracy na 

stronie w całości lub części, Organizator nie ma obowiązku brania go pod uwagę w 

Konkursie, o ile nie odpowiada on za tego typu utrudnienia bądź usterki.  

 

§15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub 

regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:  

1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,  

2. tworzą fikcyjne konta/profile 

3. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

serwisu,  

4. zamieszczą prace  zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszające prawa lub dobra osób trzecich. 

 

§16. Organizator może usuwać prace  oraz inne treści zamieszczane przez Uczestników na 

Fanpage’u, w przypadku gdy zawierają one treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, 

Regulaminem lub regulaminem serwisu Facebook. 

 

§17. Nagrodzonych zostanie 5 uczestników konkursu. Każdy z nagrodzonych uczestników 

otrzyma nagrodę zestaw ZPE-22, czyli Kontroler EFC-01 oraz Miernik Energii Elektrycznej 

MEM-21: 

 

Symbol Nazwa 
Cena 

PLN 
EXL10000061 ZESTAW DO POMIARU ENERGII EFC-01 + MEM-21 TYP: ZPE-22 950.00 

 

 

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne produkty firmy. 

 

§18. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia wyników, nagroda przepada i przechodzi na kolejną osobę wyłonioną przez Jury. 

 

§19. Od żadnej z decyzji Jury nie ma odwołania. 


