REGULAMIN PROGRAMU ,,Zaprojektuj … wyjazd z ELCO”

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Program jest prowadzony pod nazwą „Zaprojektuj … wyjazd z Elco”.
1.2 Organizatorem programu jest
Elco Heating Solutions Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków,
ul. Pocieszka 3
NIP: 676-13-45-098
KRS: 0000007774 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki: 12.000.000 PLN -opłacony w całości
Oraz partner wspomagający:
MK Sp z o.o.
Kadłubia ul. Kominowa 5,
68-200 Żary,
NIP PL 527-24-72-856
KRS: 0000234627
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 13 468 500,00 zł
1.3 Program jest prowadzony wśród Pracowni i Biur Projektowych na terenie RP.
1.4 Program rozpoczyna się 01.06.2020. Program kończy się 31.12.2020.
1.5 Nagroda w postaci zorganizowanego zagranicznego, narciarskiego wyjazdu szkoleniowointegracyjnego zostanie zrealizowana w marcu lub kwietniu 2021r.
1.6 W ramach wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego koszty zakwaterowania, grupowego
dojazdu, wyżywienia w postaci śniadań i obiadokolacji oraz ubezpieczenia Uczestników
zostaną pokryte przez Organizatora Programu ,, Zaprojektuj … wyjazd z Elco”. Pozostałe
koszty indywidualne t.j. koszty dodatkowego wyżywienia ( w tym wyżywienie i wydatki na
stoku), ski pass i inne pokrywają we własnym zakresie Uczestnicy Programu
1.7. Wartość nagrody jednostkowej na Uczestnika nie przekroczy wartości: 3500 PLN
Nagrody przyznane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 2. Słowniczek użytych pojęć
2.1 Program - Program ” Zaprojektuj … wyjazd z Elco” prowadzony przez ELCO oraz partnera
wspomagającego MK Sp. z o.o.
2.2 Organizator - podmiot oferujący Uczestnikom nagrodę w ramach Programu.
2.3 Uczestnik - osoba pełnoletnia, wykonująca zawód projektanta instalacji sanitarnych i
grzewczych, pracująca w strukturach biura projektowego lub prowadząca własną działalność.
2.4 Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do
Programu. Wypełnienie formularza jest warunkiem przystąpienia do programu i
dopilnowanie tego warunku leży po stronie Uczestnika. Kopia formularza powinna być
przesłana na adres: marketing@mkzary.pl.
Formularz dostępny jest na stronie www.mkzary.pl i www.elco.com.pl i u przedstawicieli MK
i Elco.
Zgłaszając Projekt, Uczestnik jest zobowiązany do podania w formularzu zgłoszeniowym pól
oznaczonych przez Organizatora jako wymagane. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do
przekazania kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie Projektu (tabela specyfikacji i
strona tytułowa).
Weryfikacja zgłoszonego Projektu polega również na sprawdzeniu, czy zgłoszony przez
Projektanta Projekt dotyczy realnej inwestycji. Przedstawiciel MK lub Elco może nie uznać
projektu dotyczącego inwestycji znajdującej się w znacznym stadium zaawansowania lub
będącej na ukończeniu.

2.5 Nagroda – usługa w postaci zorganizowanego zagranicznego wyjazdu narciarskiego
szkoleniowo-integracyjnego

§ 3. Postanowienia ogólne
3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.
3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
3.4 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez
złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.

§ 4. Warunki udziału w Programie
4.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wykonująca zawód
projektanta instalacji sanitarnych i grzewczych , pracująca w strukturach biura projektowego
lub prowadząca własną działalność gospodarczą.
4.2. Warunkiem udziału w programie jest umieszczenie w projektach budowlanych :

4.2.1 schematów instalacji grzewczej opartej na urządzeniach marki ELCO o wartości w
cenach katalogowych 70 000 zł netto
lub
4.2.2. schematów odprowadzenia spalin systemowymi rozwiązaniami MK Sp. z o.o. o
wartości w cenach katalogowych 70 000 zł netto
lub
4.2.2 schematów instalacji grzewczej opartej na kotłach marki ELCO wraz z odprowadzeniem
spalin systemowymi rozwiązaniami MK Sp. z o.o. o łącznej wartości w cenach katalogowych
min. 120 000 zł netto.
4.2.3 warunkiem udziału w Programie jest wpłata na poczet zakupu skipassa w wysokości
500 PLN netto za Uczestnika na konto jednego z Organizatorów (zaliczka bezzwrotna w
przypadku rezygnacji, wpłata najpóźniej do miesiąca przed planowanym wyjazdem)
4.3 Przesłanie na adres: marketing@mkzary.pl wraz z formularzem (o którym mowa w
punkcie 2.4) części projektu, która pozwoli określić następujące dane :
- dane podmiotu wykonującego projekt
- rodzaj oraz typ urządzenia grzewczego firmy ELCO
- rodzaj zastosowanego systemu kominowego MK wraz ze specyfikacją elementów
- wartość elementów systemu w cenach katalogowych
- lokalizacja projektowanej inwestycji
- dane podmiotu zlecającego wykonanie projektu (nazwa, adres, osoba do kontaktu, nr
telefonu) - przewidywany termin realizacji
4.4. Po spełnieniu powyższych warunków Uczestnik nabywa prawo do udziału w
zorganizowanym wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym będącym nagrodą w ramach
programu ,, Zaprojektuj…wyjazd z Elco”

§ 5. Reklamacje i wymiany
5.1 Uczestnik Programu w razie rezygnacji z wyjazdu bądź jego odwołania bez względu na
przyczyny, nie może domagać się zapłaty równowartości kwoty podanej w pkt 1.
5.2 Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach stwierdzenia wady usługi
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dn.27.07.2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
5.3. Nabyte prawo do wyjazdu nie może zostać przekazane osobie trzeciej. Wyjątek stanowią
osoby będące projektantami instalacji sanitarnych i zgodę na przekazanie prawa do wyjazdu
wyrazi przedstawiciel firmy MK Sp z o.o. lub ELCO Heating Solutions

§ 6. Postanowienia końcowe
6.1 MK Sp z o.o. oraz ELCO Heating Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz
miejsca wyjazdu oraz dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy
ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla

zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. O
wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani odpowiednim wyprzedzeniem w
ogłoszeniach wysyłanych przez MK Sp z o.o. oraz ELCO Heating Solutions
6.2 Program obowiązuje od 01.06.2020 do 31.12.2020 w wersji ogólnopolskiej. MK Sp z o.o.
oraz ELCO Heating Solutions zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w
każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy MK Sp z o.o. lub ELCO
6.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik składa
pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Pismo należy przekazać przedstawicielowi firmy
MK Sp. z o.o. lub ELCO Heating Solutions
6.4 MK Sp z o.o. oraz ELCO Heating Solutions zastrzega sobie prawo do wyboru terminu
wyjazdu, miejsca wyjazdu (miejscowości, kraju), standardu zakwaterowania, wybór miejsca
kwaterunku i dobór osób w pokojach. O powyższych szczegółach wyjazdu Uczestnicy będą
informowani odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach wysyłanych przez MK Sp z o.o.
oraz ELCO Heating Solutions.
6.5 Organizator Programu ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić udziału Uczestnika w
Programie. Może też wykluczyć zarejestrowanego Uczestnika, jeśli sposób rejestracji nie jest
zgodny z zasadami Programu lub działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub dobre
imię Organizatora.

