
Regulamin promocji „RSWB Uniwersalna szyna ścienna” 

§1 

Organizator promocji 

Organizatorem Promocji „RSWB Uniwersalna szyna ścienna” jest Walraven Sp. z o.o.  z siedzibą w 

Krakowie, przy u. Isep 3, 31-588 Kraków, NIP 925-19-20-895, zwana również grupą Walraven, dalej 

Organizator. 

§2 

Definicje  

1. Promocja „RSWB Uniwersalna szyna ścienna” zwana dalej Promocją zorganizowana jest przez 

Organizatora grupę Walraven, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji. 

2. Regulamin Promocji jest to niniejszy regulamin, który dostępny jest również na stronie 

internetowej Organizatora www.walraven.com 

3. Uczestnik Promocji to osoba prawna lub fizyczna, która dokonała zgłoszenia zdjęcia realizacji w 

ramach zasad opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji. 

4. Zdjęcie realizacji jest to zdjęcie prawidłowo wykonanej instalacji zamocowanej w wyniku prac 

zrealizowanych przez Uczestnika Promocji z zastosowaniem Uniwersalnej szyny ściennej marki 

Walraven nr kat. producenta 594 91 624 zmontowanej z innymi produktami marki Walraven, 

(takimi jak: śruby młotkowe, obejmy do rur, nakrętki ślizgowe, trzpienie gwintowane, podkładki, 

nakrętki sześciokątne, adaptery do obejm) nadesłane w ramach Promocji „RSWB Uniwersalna 

szyna ścienna” wg  zasad  zamieszczonych  w niniejszym Regulaminie Promocji. 

5. Jury to 2 osobowe grono wybrane spośród pracowników Walraven Sp. z o.o., które będzie 

oceniać nadesłane zdjęcia z realizacji, pod kątem ich zgodności z regulaminem promocji. 

6. Nagroda to przyznanie Uczestnikowi promocji, którego zdjęcie realizacji zostało zatwierdzone 

jako spełniające wymogi zawarte w regulaminie promocji, nieodpłatnego zestawu produktów 

wyłącznie marki Walraven, tych, które widoczne są na zdjęciu nadesłanym przez Uczestnika 

promocji, uprzednio zatwierdzonym przez Jury. Ilość produktów Walraven w zestawie 

stanowiącym nagrodę będzie identyczna z ilością produktów Walraven przedstawioną na zdjęciu 

z jednej realizacji. W przypadku nadesłania kilku zdjęć obrazujących te samą realizację nagrodę 

będzie stanowił tylko jeden zestaw produktów użytych do przedstawionej na zdjęciach realizacji. 

W skład nagrody nie wchodzą produkty innych marek przedstawione na nadesłanych przez 

Uczestnika promocji zdjęciach ani produkty stanowiące inne elementy mocowania instalacji nie 

będące bezpośrednio połączone z Uniwersalną szyną ścienną marki Walraven nr kat. producenta 

594 91 624.    

§3 

Zasady promocji 

1. Przedmiotem Promocji „RSWB Uniwersalna szyna ścienna” jest zestaw produktów marki 

Walraven, przekazywany jednorazowo nieodpłatnie w zamian za zdjęcia z realizacji, w której 

została użyta zgodnie z jej przeznaczeniem Uniwersalna szyna ścienna marki Walraven nr kat. 

594 91 624 

http://www.walraven.com/


2. Nadsyłane zdjęcia realizacji powinny przedstawiać ukończone mocowanie instalacji i 

prezentować w sposób widoczny produkty Walraven zamontowane wyłącznie z użyciem 

Uniwersalnej szyny ściennej marki Walraven nr kat. 594 91 624. Zdjęcia realizacji powinny być 

wykonane tak, by można było przy ich pomocy promować widoczne na nich produkty marki 

Walraven tzn. w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi i wymiarach nie mniejszych niż 1200x800 

3. Niedopuszczalne jest przesyłanie zdjęć cudzych realizacji oraz zdjęć zamieszczonych w sieci 

Internet przez osoby trzecie. W przypadku nadesłania zdjęć, o którym mowa jest w zdaniu 

poprzednim Uczestnik zostanie wykluczony z uczestnictwa w Promocji. 

4. Uczestnik promocji może przesłać jedno lub więcej zdjęć jednej realizacji. Organizator dopuszcza 

również możliwość przesyłania przez jednego Uczestnika zdjęć z maksymalnie trzech realizacji. W 

przypadku przesłania zdjęć z większej niż trzy, liczby realizacji przez jednego Uczestnika promocji, 

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia wyłącznie trzech wybranych realizacji. 

5. Na zdjęciach z realizacji może znajdować się obszar instalacji nie większy niż 1mb w każdym 

kierunku od wykonanego prawidłowo mocowania instalacji z użyciem Uniwersalnej szyny 

ściennej nr kat. 594 91 624. 

6. Każda z realizacji, zobrazowanych zdjęciami wypełniającymi postanowienia niniejszego 

regulaminu zostanie nagrodzona, po uznaniu zgodności realizacji oraz nadesłanych zdjęć przez 

Jury. 

7. Nadesłane zdjęcia należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora fotografii. W opisie dodatkowo 

należy zamieścić informacje o autorze/nazwie firmy realizującej instalację, nazwie miejscowości, 

terminie realizacji oraz rodzaju wykonanej instalacji. 

Przykładowy opis: Wykonawca: Jan Kowalski – Zakład Instalacji Sanitarnych z siedzibą: adres, 

Obiekt i miejsce: Budynek mieszkalny w szczecinie przy ulicy Piastowskiej, Rodzaj instalacji: 

Mocowanie instalacji wody pitnej w ścianie wykonanej z płyt gipsowo kartonowych z użyciem 

Uniwersalnej szyny ściennej Walraven. 

8.  Zdjęcia należy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

dominika.szpieg@walraven.com w temacie wpisując „Promocja - RSWB Uniwersalna szyna 

ścienna”.  

9. Zdjęcia powinny być przesyłane w jakości do druku jako plik JPG. Minimalna rozdzielczość 

nadsyłanych zdjęć to 1200 x 800 pikseli. Zdjęcia nie spełniające powyższych wymagań nie będą 

brały udziału w Promocji bez dodatkowego informowania Uczestnika. Niedopuszczalna jest 

komputerowa ingerencja w rzeczywistość przedstawioną na zdjęciach taka jak: fotomontaż, 

manipulacja cyfrowa itp. 

10. Promocja obowiązuje od 4 maja 2017 do 15 czerwca 2017 r. W tym okresie możliwe jest 

dostarczanie zdjęć z wykonanych realizacji. 

§4 

Udział w promocji 

1. Udział w Promocji „RSWB Uniwersalna szyna ścienna” mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, 

które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, których zgłoszenie i obiekt zgłoszenia 

spełniają warunki Regulaminu Promocji. 

2. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przesłanie 

zdjęcia realizacji jest jednoznaczne z przystąpieniem do promocji i akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
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3. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

§5 

Rozstrzygnięcie 

1. Nagrody zostaną przyznane, decyzją Jury, wszystkim autorom oryginalnych zdjęć, które będą 

spełniały wymagania niniejszego regulaminu. 

2. Zdjęcia realizacji będą oceniane przez Jury pod kątem wartości estetycznych, prawidłowości 

zastosowania produktów Walraven oraz jakości i zgodności z niniejszym regulaminem. Na 

podstawie oceny, Jury będzie podejmowało decyzję o przyznaniu nagrody 

3. O wynikach rozstrzygnięcia Uczestnik promocji zostanie poinformowany w terminie 7 dni 

roboczych od nadesłania zdjęć.  

4. W promocji mogą brać udział wyłącznie zdjęcia nadesłane w terminie zawartym w §3 pkt.10 

niniejszego regulaminu. 

5. Organizator dopuszcza możliwość przyznania jednemu Uczestnikowi w okresie trwania promocji 

więcej niż jednej nagrody pod warunkiem, że wybrane zdjęcia będą dotyczyły kilku, lecz nie 

więcej niż trzech różnych realizacji. 

6. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania tylko jednej Nagrody za zdjęcia z danej realizacji. 

Przesłanie zdjęć realizacji, która już wcześniej została nagrodzona wyklucza Uczestnika z 

możliwości otrzymania kolejnej Nagrody (1 realizacja = 1 nagroda). 

7. Ilość przyznawanych w czasie trwania promocji Nagród jest ograniczona ilościowo i wynosi 50 w 

całym okresie trwania promocji. 

8. Grupa Walraven zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia materiału zdjęciowego w sytuacji, 

jeżeli przyjęcie zgłoszenia byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub też mogło 

niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Marki Walraven.  

§6 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik przystępując do promocji oświadcza, że:  

a) przysługują mu autorskie, prawa osobiste i majątkowe do przesyłanych zdjęć lub na innej 

podstawie przysługuje mu uprawnienie do dysponowania zdjęciami w zakresie o którym 

mowa jest poniżej,  

b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z 

naruszeniem ich praw autorskich i zwolni Organizatora z wszelkich zobowiązań wobec tych 

osób. 

2. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej 

Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z 

przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji tj. m.in. publikację w gazetach, stronie 

www.walraven.com, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, broszurach, 

ulotkach, banerach, publikacjach  elektronicznych, stronach internetowych (w tym także na 

portalach społecznościowych ) wystawach, konkursach etc. 

3. Uczestnicy promocji nieodpłatnie przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do 

korzystania i rozporządzania nagrodzonymi zdjęciami na wszystkich polach eksploatacji 
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wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym 

przede wszystkim na następujących polach eksploatacji: 

a) realizacja, wprowadzanie do powszechnego obrotu, umieszczanie na serwerach i w 

serwisach internetowych www, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera,  

c) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach w szczególności na 

płytach CD-ROM, dyskietkach, dyskach optycznych, i magnetooptycznych, na płytach 

kompaktowych,  

d) zwielokrotnienie każdą techniką, znaną w chwili zawarcia Umowy; w szczególności na 

płytach CD-ROM, dyskietkach, dyskach optycznych, i magnetooptycznych, na płytach 

kompaktowych,  

e) utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, kserograficzną,  

f) publiczne odtwarzanie, wystawianie,  

g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

h) wprowadzanie do obrotu, w tym także poprzez sieć Internet,  

i) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym 

przeróbek i adaptacji utworu, 

j) wystawianie,  

k) wyświetlanie,  

l) najem,  

m) dzierżawa,  

n) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,  

o) nadanie za pośrednictwem satelity, 

p) publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, 

ulotkach, banerach. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć następuje bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez 

ograniczeń.  

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zdjęć Uczestnik przenosi na 

Organizatora także wyłączne prawo do wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęć. 

6. Uczestnik udziela także Organizatorowi niczym nieograniczonego zezwolenia do dokonywania 

wszelkich zmian i przeróbek zdjęć, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz 

łączenia z innymi dziełami. Niniejsze zezwolenie obejmuje także możliwość powierzenia 

dokonania zmian podmiotowi trzeciemu. 

7. Zezwolenia, o których mowa jest powyżej są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

8. Mając na uwadze, że Organizator zamierza korzystać ze zdjęć w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich 

do zdjęć w zakresie, w jakim mogłoby to utrudnić Organizatorowi korzystanie ze zdjęć. 

9. Uczestnikowi poza uprawnieniem do uzyskania Rabatu określonego w Regulaminie, nie 

przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich tytułu zobowiązań, o 

których mowa jest w niniejszym paragrafie. Zdjęcia dostarczone przez uczestników będą mogły 

być wykorzystywane w celu promocji Organizatora i sprzedawanych przez niego materiałów. 



§7 

Zasady realizacji promocji 

1. Promocją objęte są wszystkie produkty marki Walraven użyte do prawidłowego wykonania 

przedstawionej na nadesłanym przez Uczestnika promocji zdjęciu instalacji w kombinacji z 

zastosowaną zgodnie ze wskazaniami producenta Uniwersalną szyną ścienną Britclips® RSWB nr. 

kat 594 91 624 

2. Uczestnik Promocji, który dokona zakupu Uniwersalnej szyny ściennej Britclips® RSWB nr. kat 

594 91 624 w czasie trwania Promocji „RSWB Uniwersalna szyna ścienna”, wykona przy jej 

użyciu prawidłowy montaż instalacji i nadeśle zdjęcia wykonanej realizacji ma prawo do 

otrzymania nagrody, pod warunkiem, że jego praca została zatwierdzona przez Jury. 

3. Uczestnik może zostać wezwany do zwrotu otrzymanej nagrody, jeżeli okaże się, że nadesłane 

zdjęcie/a nie są własnością osoby nadsyłającej zdjęcia/e. 

4. Uczestnik może otrzymać wyłącznie trzy nagrody odpowiadające trzem wykonanym realizacjom, 

zamieszczonym na zdjęciach zatwierdzonych przez Jury.  

5. Odbioru przyznanych nagród uczestnik dokona we wskazanej przez Walraven hurtowni 

instalacyjnej. W terminie od 14 do 21 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznanej 

nagrodzie.  

6. Promocja dotyczy okresu zawartego w niniejszym Regulaminie. 

§8 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na adres 

Organizatora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: 

dominika.szpieg@walraven.com lub info.pl@walraven.com 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis 

zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące 

sposobu naprawy szkody.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30dni od daty ich wpływu do 

Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia 

reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym 

postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.  

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z zachowaniem 

formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. 

§9 

Dane osobowe 

1. Organizator promocji jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w 

zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  

2. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz 

ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez 

Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 
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§10 

Postanowienie końcowe 

1. Udział Uczestnika w Promocji „RSWB Uniwersalna szyna ścienna” oznacza  akceptację  zasad 

Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 

3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.walraven.com . 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

5. Niniejszy Regulamin, jak i Promocja podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji 

powszechnych sądów polskich. 

6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego.  

7. Fałszywe składanie informacji podlega karze i/lub grzywnie według polskiego prawa. 

8. Wszystkie pytania dotyczące Promocji należy kierować na adres dominika.szpieg@walraven.com 

9. Regulamin Promocji obowiązuje od 1 maja 2017r. do 30 czerwca 2017r. 
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