
Regulamin
Konkursu Dni Otwarte

§ 1
Postanowienia ogólne

• Niniejszy regulamin określa zasady ,,Konkursu Dni Otwarte” z zakresu budownictwa
energooszczędnego i pasywnego oraz wiedzy na temat technologii IZODOM2000.
Prowadzony jest podczas Dni Otwartych organizowanych przez Izodom 2000 Polska na
budowie wykonywanej w technologii IZODOM2000 i obowiązuje w dniu jego
przeprowadzania.

• Organizatorem konkursu jest Izodom 2000 Polska Sp zoo, zwany dalej ,,Organizatorem”.

• 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

• Konkurs skierowany jest do pełnoletnich Klientów indywidualnych, chcących rozpocząć
realizacje inwestycji w 2022r w wyniku czego zakupią elementy systemu IZODOM2000
jeszcze w tym roku kalendarzowym.

• Autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba. Do konkursu mogą być zgłaszane
wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich, nigdzie
wcześniej niepublikowane.

• 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.

• W konkursie biorą udział wyłącznie karty z pełnymi i prawidłowo wypełnionymi danymi
kontaktowymi oraz tylko te, w których udzielono poprawnie odpowiedzi na wszystkie pytania
konkursowe.



• Osoby, które wcześniej nie zgłosiły swojego udziału przez formularz rejestracyjny, a chcą
przystąpić do konkursu proszone są o rejestrację przez ww. formularz lub wypełnienie karty
zgłoszeniowej u Organizatora w dniu Dni Otwartych.

• Udział w konkursie mogą wziąć tylko  osoby, które udzieliły stosowne zgody (RODO).

• Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie:
https://izodom2000.pl

§ 3

Czas Trwania konkursu i ocena prac konkursowych

• Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Dni Otwartych.

• Karta konkursowa zawiera test wiedzy oraz wypowiedz tematyczną.

• Kartę konkursową można złożyć tylko w dniu Dni Otwartych w wyznaczonym do tego miejscu
i minimum 10min przed losowaniem.

• Laureat zostanie wyłoniony tego samego dnia spośród osób, które poprawnie podały dane
kontaktowe i poprawnie odpowiedziały na pytania konkursowe.

• Jednego laureata wylosuje przedstawiciel Organizatora o wcześniej ustalonej godzinie,
o której zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy Dni Otwartych najpóźniej w chwili ich
rozpoczęcia i w obecności komisji złożonej z dwóch Doradców Klienta.

• Laureat konkursu, który nie będzie obecny na losowaniu osobiście, o wygranej zostanie
poinformowany telefonicznie lub drogą mailowa przez Organizatora, niezwłocznie po
ogłoszeniu wyników.

• Laureat konkursu, wygra rabat na zakup elementów systemu IZODOM2000 z możliwością
wykorzystania tylko w danym roku kalendarzowym.

§ 4

Postanowienia końcowe

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w
konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

https://izodom2000.pl/


• Niniejszy regulamin dostępny jest również na:
https://izodom2000.pl/dni_otwarte/regulamin.
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