
 

Regulamin Konkursu  dedykowanego Kontrahentom współpracujących z firmą VENA 

Lingerie: 

Pt. „Sprzedajemy produkty marki VENA Lingerie” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu „Sprzedajemy produkty marki VENA Lingerie””, zwanego dalej „Konkursem” 

jest firma Vena Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku, Ul. Handlowa 7 (NIP:542 324 16 76 , REGON: 

360361288) zwany dalej „Organizatorem”. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 upoważnionych pracowników Organizatora. 

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawnieni są członkowie Komisji 

Konkursowej. Celem Konkursu jest promocja marki bieliźnianej Organizatora poprzez 

popularyzowanie na całym terenie kraju produktów w sklepach Kontrahentów, którzy zajmują się 

sprzedażą produktu marki Vena Lingerie. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06 listopada  2017 roku i 

kończy się dnia 20 grudnia 2017 roku. 

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.vena-

bielizna.pl 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby reprezentujące daną firmę zgłaszającą 

się do powyższego konkursu, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.  

Kontrahenci zgłaszający się do Konkursu „Sprzedajemy produkty marki VENA Lingerie” muszą 

spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać sklep na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

2. Posiadać w historii współpracy z firmą Organizatora minimum 3 zrealizowane zamówienia na  

produkty Vena Lingerie udokumentowane fakturą sprzedaży w okresie poprzedzającym czas 

trwania Konkursu; 

3. Posiadać  faktury bez przeterminowania  powyżej 30 dni; 

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora w okresie trwania 

Konkursu. Z udziału w konkursie wykluczone są ponadto inne osoby biorące udział w jego 

przygotowaniu i prowadzeniu. 



Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1. wykonanie minimum jednego zdjęcia „Sprzedajemy produkty marki VENA Lingerie” 

obrazującego miejsce/ część sklepu/ półki sklepowe/ gondole sklepowe/ wieszaki/ ściany/ 

stojaki  itp. gdzie znajdują się produkty marki VENA Lingerie oraz artykuły marketingowe. 

Jako produkty rozumie się bieliznę typu biustonosz, figi, koszulki, komplety, body oraz 

artykuły marketingowe typu: plakaty, banery, torby, kartoniki z logo firmy, stand reklamowy, 

roll-up, pajączki reklamowe itp. 

2. przesłanie zdjęć do Organizatora na adres e-mail: pr@vena-bielizna.pl do dnia 20 grudnia 

2017 roku w tytule wpisując „Sprzedajemy produkty marki VENA Lingerie – nazwa sklepu i 

miejscowość” wraz z krótką opinią na temat produktów marki VENA Lingeriei informacją, kto 

z naszych handlowców jest Państwa opiekunem handlowym (imię i nazwisko handlowca). 

3. zamieszczenie w wiadomości e-mail swojego imienia i nazwiska, dokładnej nazwy sklepu, 

dokładnego adresu,  oraz kontaktowego numeru telefonu. 

4. wzięcie udziału w Konkursie i przesłanie zdjęć wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm) treść ta nabiera brzmienia: „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości 

publicznej imienia i nazwiska autora zdjęcia, nazwy sklepu w związku z  udziałem w Konkursie 

„Sprzedajemy produkty marki VENA Lingerie” i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadoma dobrowolności podania danych oraz, że zostałam 

poinformowana o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich poprawiania oraz 

żądania usunięcia." 

Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe i 

niemajątkowe prawa autorskie do zdjęcia przesłanego do Organizatora Konkursu na czas trwania 

Konkursu oraz przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. 

Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie nadesłanego zdjęcia wraz z podaniem nazwy 

sklepu i miejscowości na profilach społecznościowych Organizatora pod adresem: 

https://www.facebook.com/venabielizna/ oraz https://www.instagram.com/vena_lingerie/ a także 

na stronie Organizatora www.vena-bielizna.pl. 

Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 06 listopada 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r.  

Każde zdjęcie poddane zostanie ocenie Komisji Konkursowej, która przyzna nagrodę zwycięzcy 

Konkursu oraz laureatom 2. i 3. miejsca. 

Dodatkowym działaniem marketingowym na rzecz zgłaszających się Kontrahentów w ramach 

Konkursu, będzie sukcesywna publikacja otrzymanych zdjęć na profilach społecznościowych 

Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/venabielizna/ oraz 

https://www.instagram.com/vena_lingerie/ z informacją o nazwie sklepu i dokładnym adresie.  

 

 

https://www.facebook.com/venabielizna/
https://www.instagram.com/vena_lingerie/
http://www.vena-bielizna.pl/
https://www.facebook.com/venabielizna/
https://www.instagram.com/vena_lingerie/


§ 3 

NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

1 Miejsce, czyli zwycięzca Konkursu (Kontrahent), otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o 

wartości 1000 zł netto do wykorzystania na produkty marki VENA Lingerie. Zwycięzca złoży 

zamówienie poprzez platformę B2B firmy VENA Lingerie na dobrowolnie wybrane modele bielizny 

dostępne na stanach magazynowych marki VENA Lingerie. 

Laureat 2. miejsca (Kontrahent) otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 500 zł netto 

do wykorzystania na produkty marki VENA Lingerie. Laureat  złoży zamówienie poprzez platformę 

B2B firmy VENA Lingerie na dobrowolnie wybrane modele bielizny dostępne na stanach 

magazynowych marki VENA Lingerie. 

Laureat 3. miejsca (Kontrahent) otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 300 zł netto  

do wykorzystania na produkty marki VENA Lingerie. Laureat  złoży zamówienie poprzez platformę 

B2B firmy VENA Lingerie na dobrowolnie wybrane modele bielizny dostępne na stanach 

magazynowych marki VENA Lingerie. 

Nazwa zwycięskiego sklepu Konkursu oraz laureatów 2. i 3. miejsca zostaną opublikowane w 

Internecie na stronie Organizatora: www.vena-bielizna.pl, na profilu Organizatora w portalach 

społecznościowych Facebook i Instagram . 

Wszystkich powyższych laureatów poinformujemy także drogą mailową o wygranej! 

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagrody odbędzie się w terminie między 19 a 29 stycznia 2018 

roku. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi na swoim profilu społecznościowym: 

https://www.facebook.com/venabielizna/  oraz prześlę informację o przyznaniu nagród drogą 

mailową bezpośrednio do  laureatów Konkursu. 

Wydanie nagród nastąpi  po 29 stycznia 2018 roku poprzez zrealizowanie złożonych zamówień na 

dowolne produkty marki VENA Lingerie przez Laureatów Konkursu (Kontrahentów) na adres 

wskazany przez zwycięzcę zgodnie z adresem wysyłki na który są zawsze realizowane zamówienia u 

danego Kontrahenta.  

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała będzie specjalnie powołana przez Organizatora 

Komisja w składzie 3 upoważnionych pracowników Organizatora. 

 

§ 4 

REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 3 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o naruszeniu niniejszego regulaminu, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 3 

dni od dnia wydania nagród. 

https://www.facebook.com/venabielizna/


Reklamacja zgłoszona po terminie, określonym zgodnie z postanowieniem ust. 1, zostanie 

pozostawiona bez rozpoznania. 

Reklamacja powinna zostać wniesiona na piśmie, zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny 

adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana 

listem poleconym na adres Organizatora bądź złożona w jego siedzibie za pokwitowaniem. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 3 ust. 7, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

O treści decyzji Komisji w rozstrzygającej w przedmiocie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony 

listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy rzeczowo dla Miasta Białystok. 

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie 

dostępne są w siedzibie Organizatora. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

Organizatora www.vena-bielizna.pl. 

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 

FIRMA VENA LINGERIE „Diament wśród polskiej bielizny” 

http://www.vena-bielizna.pl/

