
REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH OTWARCIA HILTI STORE WE WROCŁAWIU, 

17 MAJA 2018 ROKU, PRZY UL. SZYBOWCOWEJ 2 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.  Organizatorem konkursu, odbywającego się w ramach otwarcia Hilti Store we Wrocławiu, 17 

maja 2018 roku, zwanego dalej „Wydarzeniem”, jest Hilti (Poland) Sp. z o.o., z siedziba w 

Warszawie, ul. Puławska 491, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 

numerem KRS 0000003816, o kapitale zakładowym w wysokości 8 485 875 zł, o numerze NIP: 

118-00-00-314, zwana dalej „Organizatorem”. 

2.  Konkurs jest organizowany w ramach Wydarzenia, które odbędzie się 17 maja 2018 roku podczas 

otwarcia Hilti Store we Wrocławiu, zlokalizowanego przy ul. Szybowcowej 2 we Wrocławiu 

(dalej: Konkurs). 

4.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora konkursu oraz 

uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie 

Regulamin. 

5.  Podczas trwania Wydarzenia informacje o Konkursie będą dostępne u Organizatora konkursu, 

który będzie szczegółowo informować o zasadach Konkursu oraz zachęcać do udziału, podczas 

trwania Wydarzenia. 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

a) zaprezentowanie innowacyjnych produktów Hilti podczas organizowanego dnia 15 maja 2018 

roku podczas otwarcia Hilti Store we Wrocławiu, zlokalizowanego przy ul. Szybowcowej 2 we 

Wrocławiu; 

b) nagrodzenie najbardziej aktywnych gości, biorących udział w Wydarzeniu specjalnymi 

nagrodami Organizatora konkursu (narzędzia Hilti), którzy najszybciej wykonają zadania 

konkursowe; 

c) zaprezentowanie funkcjonalności wybranych narzędzi Hilti w praktyce (w ramach zadania 

konkursowego). 

§ 3 

Uczestnictwo w konkursie 

1.  Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2.  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do 

Konkursu ukończyły 18 lat oraz posiadają pełna zdolność do czynności prawnych. 

3.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów 

zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, 

jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i 

powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub 

przysposabiający, a także rodzeństwo. 



4.  Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dnia 17 maja 2018 roku 

(godz. 9:00-15:00) odwiedzi otwarcie Hilti Store we Wrocławiu, zlokalizowane przy ul. 

Szybowcowej 2 we Wrocławiu. 

5.  Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu Konkursu oraz podanie 

danych kontaktowych przed przystąpieniem do Konkursu (w tym numeru NIP firmy, która 

reprezentuje dana osoba), jak również akceptacja formularza zgłoszeniowego, a co za tym idzie 

zaakceptowanie przedstawionych warunków i regulaminu konkursu. 

 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

1.  Rywalizacja w ramach Konkursu rozpoczyna się w dzień otwarcia Hilti Store we Wrocławiu (17 

maja) o godzinie 9:00 i kończy się tego samego dnia o godzinie 15:00.  

2.  W ramach Wydarzenia wyznaczona zostanie specjalna „strefa konkursowa” składająca się ze 

specjalnie przygotowanych sektorów: 

a) „Przestrzeń konkursowa”, w której wykonywane będzie zadanie konkursowe przez 

uczestników; 

b) „Przestrzeń sędziowska”, w której znajdować się będzie tablica wyników, na której 

zapisywane będą na bieżąco najlepsze wyniki osiągane przez uczestników, oraz w której 

znajdować się będzie przez cały czas trwania Konkursu osoba nadzorująca w imieniu 

Organizatora przebieg konkursu zgodnie z Regulaminem; 

c) „Przestrzeń z nagrodami”, w której umieszczone zostaną nagrody. 

4.  Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać dedykowana do tego osoba będąca przedstawicielem 

Organizatora, która będzie: 

a) nadzorowała przebieg całego Konkursu; 

b) zapisywała poszczególne wyniki uczestników 

5.  Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać również dedykowany ekspert Hilti, którego zadaniem 

będzie ocena poprawności wykonania zadań przez uczestników Konkursu. 

6.  Konkurs podczas Wydarzenia będzie przebiegał według poniższego schematu: 

a) Każdy z uczestników, chcący wziąć udział w Konkursie, przed przystąpieniem do niego, 

zobowiązany jest do akceptacji regulaminu Konkursu oraz akceptacji formularza 

zgłoszeniowego i podania danych kontaktowych (w tym numeru NIP firmy, która 

reprezentuje dana osoba); 

b)  Każda z osób, która wypełni i zaakceptuje formularz zgłoszeniowy, będzie mogła wziąć udział 

w zadaniu konkursowym. 

c)  Przed rozpoczęciem realizacji zadania każdy z uczestników otrzyma rękawice oraz okulary 

ochronne. 

d) Osoba, która uzyska najlepszy czas prawidłowego wykonania zadania konkursowego (tj. 

wykona je najszybciej i prawidłowo w czasie trwania konkursu) otrzyma nagrodę główną. 

e) Nagrody otrzymają również osoby, które w dniu Wydarzenia uzyskają 2. i 3. najlepszy czas 

prawidłowego wykonania zadania. 

7.  Każda osoba może wyłącznie raz – w ciągu trwania Wydarzenia – wystartować w roli uczestnika 

w zadaniu konkursowym. 

8.  Uzyskiwane przez uczestników wyniki będą na bieżąco zapisywane na ustawionej w centralnym 

punkcie „strefy konkursowej” tabeli wyników, tak aby każdy z uczestników wiedział, kto w 

danym momencie ma najlepszy czas i prowadzi w Konkursie. 



a)  Lista wyników będzie aktualizowana co pół godziny, poczynając od godziny 9:30; 

b) Na tablicy wyników znajdować się będzie zawsze 10 najlepszych wyników w danym 

momencie. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi o 15:30 podczas trwania Wydarzenia. 

10.  Osoba, która w danym dniu – do godziny 15:00 uzyska najlepszy czas  poprawnego wykonania 

zadania konkursowego ze wszystkich zarejestrowanych czasów we wszystkich konkursach 

tematycznych w danej lokalizacji - otrzyma nagrodę główna. 

11.  Łącznie wręczone zostaną 3 nagrody (po jednej za 1., 2. i 3. miejsce). 

 

§ 5 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe dotyczy praktycznego wykorzystania urządzeń Hilti.  

a) zadanie konkursowe będzie polegało na pokonaniu trójboju, składającego się z trzech zadań, 

które należy wykonać w poniższej kolejności: dwukrotne cięcie szyny MQ41 za pomocą SCM, 

po skoczeniu wiercenie otworu TE 4 i montaż z użyciem HS-SC, SIW6AT + SI-AT, kotwy HST3 

z konsolą MQK (przy użyciu jednego akumulatora); 

b) w zadaniu konkursowym oceniany będzie czas wykonania zadania; 

c) czas wykonania zadania będzie mierzony przez dedykowana do tego osobę wskazana przez 

Organizatora konkursu; 

d) zadanie będzie wykonywane pod okiem eksperta Hilti, który będzie oceniał, czy zadanie 

zostało wykonane poprawnie; 

e) tylko zadania wykonane poprawnie będą mogły zostać uwzględnione w rankingu; 

f) osoba, która wykonana poprawnie zadanie konkursowe w najkrótszym czasie w danej 

lokalizacji danego dnia oraz uzyska akceptacje eksperta Hilti, otrzyma nagrodę główną, 

osoba, która uzyska kolejno drugi najlepszy czas - otrzyma nagrodę drugiego stopnia, a osoba, 

która uzyska trzeci najlepszy czas - uzyska nagrodę trzeciego stopnia. 

 

§ 6 

Nagrody 

1.  W dniu Wydarzenia nagrody otrzymają 3 osoby, które najszybciej wykonają zadanie konkursowe 

(uzyskają najlepszy czas wykonania zadania konkursowego z wszystkich rejestrowanych czasów) 

– łącznie przyznanych zostanie 1 nagroda główna, 1 nagroda za 2. miejsce oraz 1 nagroda za 3. 

miejsce. 

2.  Nagrodami w konkursie są: 

a) Za zajecie 1. miejsca - młotowiertarka akumulatorowa Hilti TE 4-A22 z systemem odsysania 

pyłu DRS; 

b) Za zajecie 2. miejsca – zestaw akumulatorowej wkrętarko wiertarki SF 2-A; 

c) Za zajecie 3. miejsca - zestaw śrubokretów Hilti 

3.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

4.  Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci młot wiertarki akumulatorowej Hilti TE 4-A22 

z systemem odsysania pyłu DRS. 

5.  Osoba, która zajmie drugie miejsce w konkursie, otrzyma zestaw akumulatorowej wkrętarko 

wiertarki SF 2-A. 

6.  Osoba, która zajmie trzecie miejsce w konkursie, otrzyma zestaw śrubokrętów Hilti. 

7.  Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 PLN. 



8.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent 

pieniężny. Nie może on tez przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

 

§7 

Informacje dodatkowe 

1. Informacje o konkursie dostępne będą na stronie: 

https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/services/sales-services-and-procurement/hs-

wroc_aw.html 

2.  Informacje o konkursie będą również znajdować się na zaproszeniach do udziału w Wydarzeniu, 

które otrzymają klienci. 

3.  Podczas Wydarzenia informacje o konkursie będą również przekazywane przez organizatora. 

 

§8 

Polityka prywatności 

1.  Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm., dalej: „ustawa 

o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z organizacja i przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym wydaniem Nagród, a także jeżeli uczestnik wyraził zgodę w celach marketingu 

bezpośredniego produktów i usług Organizatora konkursu. 

2.  Będąc uczestnikiem konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego 

za pomocą aparatury, w tym aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej zgodnie z ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) w celu promocji wydarzenia, a także produktów firmy Hilti. 

3.  Będąc uczestnikiem konkursu zezwalam Hilti (Poland) sp. z o.o. na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku uwiecznionego w czasie trwania konkursu w materiałach wykorzystywanych do 

prezentacji Hilti (Poland) Sp. z o.o. 

4.  Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w dowolnym utworze oraz w 

innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym 

polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

5.  Administratorem danych osobowych uczestników jest Hilti (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie, ul Puławska 491, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000003816, o kapitale zakładowym w wysokości 8 485 875 zł, o numerze NIP: 

118-00-00-314. 

6.  Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

§ 9 

Reklamacje 

1.  Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez uczestników do dnia 25 maja 2018 

roku wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Hilti (Poland) Sp. z o.o., ul. 

Puławska 491, 02-844 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Hilti - Wrocław”. 

2.  O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu reklamacji 

do Organizatora. 



3.  Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

4.  Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamacje (imię, nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego 

sposobu jej załatwienia. 

5.  Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania 

reklamacji, a zgłaszający reklamacje zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. 

 

§ 10 

Zasady bezpieczeństwa 

1.  Udział w zadaniu konkursowym wymaga od uczestnika pełnej sprawności psycho-fizycznej. 

Uczestnik zobowiązuje się nie przystępować do wykonania zadania, jeżeli pozostaje pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających, leków mogących ograniczyć sprawność 

psychofizyczna lub cierpi na złe samopoczucie. 

2.  Uczestnik przystępując do zadania konkursowego oświadcza, że posiada wiedzę techniczną i 

technologiczną oraz umiejętności umożliwiające bezpieczne posługiwanie się narzędziami 

udostępnionymi do wykonania zadania, jak również oświadcza, że zapoznał się z instrukcja 

obsługi tych narzędzi i został szczegółowo poinformowany o zasadach obsługi narzędzi oraz 

sposobie bezpiecznego wykonania zadania konkursowego. 

3.  Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wskazówek przedstawicieli Organizatora i 

przedstawicieli Hilti, w szczególności dotyczących zachowania bezpieczeństwa uczestnika i 

innych osób w czasie wykonywania zadania konkursowego oraz w zakresie bezpiecznego i 

poprawnego posługiwania się narzędziami. Uczestnik oświadcza, że rozumie, iż użycie narzędzi 

mechanicznych w sposób niekontrolowany lub nieprawidłowy, bądź nieostrożny może wiązać 

się z ryzykiem, w tym ryzykiem uszkodzenia ciała i wyrządzenia szkody majątkowej. Uczestnik 

odpowiada za szkody wyrządzone przez swoje działania, w szczególności za szkody wyrządzone, 

w razie gdy uczestnik nie zastosuje się do instrukcji obsługi udostępnionych urządzeń, zasad 

bezpieczeństwa oraz wskazówek co do poprawnego korzystania z udostępnionych urządzeń. 

 

§ 11 

Zmiany w regulaminie 

1.  Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. 

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach 

strony: https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/services/sales-services-and-

procurement/hs-wroc_aw.html 

2.  Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych uczestników 

Konkursu. 


