
Regulamin „Konkursu Budma 2022”. 

 

§1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy   regulamin  określa  zasady   „Konkursu  Budma 2022”   z   zakresu budownictwa energooszczędnego 
i pasywnego oraz wiedzy na temat technologii IZODOM2000 i prowadzony  jest  podczas Targów Budma 2022,  

w dn. 01-04.02.2022 r., w Poznaniu. 

2. Organizatorem    konkursu    jest  Izodom 2000 Polska, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Celem konkursu jest: 

- popularyzacja wiedzy na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego, 

- budowanie świadomości i popularyzacja zachowań ekologicznych oraz wynikających z nich korzyści, 
- wzmacnianie pozycji lidera branży budownictwa pasywnego, 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie rozpoznawalności marki i technologii  IZODOM2000. 

§2. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu. 

1. Konkurs skierowany jest do klientów indywidualnych i biznesowych, którzy podjęli już działania inwestycyjne i chcą 
rozpocząć realizację inwestycji w 2022 r., 

2. Autorem  pracy konkursowej  może być tylko jedna osoba: do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace  
autorstwa   uczestnika,   nie   naruszające  praw  autorskich  osób  trzecich,  nigdzie poprzednio niepublikowane. 

3. Złożenie wypełnionych  kart  konkursowych  jest  równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu 

nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykorzystanie najlepszych treści prac w celach reklamowych 

oraz, że prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Organizatora. 

4. W konkursie biorą udział wyłącznie karty z pełnymi i prawidłowo wypełnionymi danymi kontaktowymi.  
5. Osoby, które wcześniej nie zgłosiły swojego udziału przez formularz rejestracyjny na stronach: 

Klienci biznesowi - https://izodom2000.pl/budma_b2b/  ,  

Klienci indywidualni - https://izodom2000.pl/budma_b2c/  , 

a chcą przystąpić do konkursu proszone są o rejestrację przez ww. formularze w dniu Targów. 
6. Osoby, które nie udzieliły stosownych oświadczeń (RODO) nie wezmą udziału w konkursie.  
7. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: https://izodom2000.pl/polityka/ 

§3. Czas trwania konkursu i ocena prac konkursowych 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie 01-04.02.2022 r., na terenie Targów Budma 2022, na stoisku Izodom 

2000 Polska – nr 33, hala 5. Wyłonienie laureatów odbędzie się jeden raz dziennie.  
2. Karty konkursowe zawierają test wiedzy oraz wypowiedź tematyczną. 
3. Karty konkursowe można złożyć w każdym dniu Targów - tj.01-04.02.2022r., w godz. 11:00-14:00 .  

4. Wyniki konkursu ogłaszane oraz wręczenie nagród odbywać się będzie raz dziennie o godz. 15:00 .  

5.  Laureaci konkursu, którzy nie będą na losowaniu osobiście, o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową   lub 

telefoniczną przez Organizatora, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.  

6. Laureaci konkursów wyłonieni zostaną w drodze oceniony na podstawie następujących kryteriów: 
  a/ zgodność pracy z tematyką, 
  b/ pomysłowość prezentacji tematyki, 
  c/ najwyższa liczba punktów zgromadzona w teście wiedzy. 

7. Oceny prac konkursowych dokona komisja złożona z Doradców i ekspertów Izodom 2000 Polska. 

8. Wśród laureatów konkursów, którzy posiadają już działkę i planują rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2022 r., 
w każdym dniu Targów rozdamy: 
- jeden dodatkowy 5% rabat na elementy IZODOM2000 

- jedną adaptację projektu do technologii IZODOM2000 

- jeden projekt HomeKoncept + adaptację do technologii IZODOM2000 

- wiele drobnych upominków. 

Nagrody nie sumują się. 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego 

odwołania bez podania przyczyny. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest również na: https://izodom2000.pl/budma/ , https://izodom2000.pl/budma_2022/  

 

 

Prezes Zarządu Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.  
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