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- dokonać zakupu produktów bądź usług w Salonie Komputerowym EDCOM przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 

12/1 w Sokołowie Podlaskim na kwotę min. 50 zł 

- w konkursie biorą udział  wyłącznie kupony,  które mają wypełnione wszystkie pola

(w przypadku pól Nazwa firmy-  Nazwisko; mogą być one wypełnione wymiennie – w zależności od tego czy 

uczestnikiem jest firma czy osoba prywatna

- zgłosić udział w konkursie wypełniając specjalny kupon konkursowy dostępny w w/w Salonie 

Komputerowym i pozostawić go w udostępnionym w tym celu oznakowanym pojemniku.

2. Nagroda główna przyznawana przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.

- zachować dokument zakupu-  do okazania przy odbiorze nagrody

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.01.2020 r.

1. Organizatorem konkursu jest firma EDCOM Lidia Solarska Jacek Solarski, Beata Solarska, 

NIP823-15-74-490, (zwany dalej „Organizatorem”).

§ 2 CZAS I MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

2. Konkurs rozpoczyna się 21.10.2019 r. i zakończy się 20.01.2020 r. 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może każdy klient firmy, który spełni 

określone w regulaminie warunki konkursu  (dalej „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy EDCOM oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu w 

całości. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, przekazywanych Organizatorowi, w celu przeprowadzenia Konkursu, a także, w przypadku podania 

adresu e-mail, wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji 

związanych z Konkursem przesyłanych przez Organizatora

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. 

Administratorem danych osobowych jest – w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych – Organizator.

5. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w 

szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 21.10.2019 r. do 20.01.2020 r. do godziny 18:00 spełnić 

następujące warunki:

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

"WYGRAJ z EDCOM"
REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO



3. NAGRODA III

DESKOROLKA ELEKTRYCZNA
SKYMASTER OPTICUM Z NAKŁADKĄ 
GOKART

4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje możliwość otrzymania równowartości pieniężnej 
otrzymanych nagród.

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy (przy każdorazowym 
zakupie towarów bądź usług o wartości przekraczającej 50 zł..

6. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę rzeczową.

LAPTOP ASUS X541NA-GO228T N4200 15,6” 4GB/DDR3 500 GB/HDD W10indows

2. NAGRODA II

· myszą NATEC GENESIS XENON 200 GAMING

· klawiaturą podświetlaną NATEC GENESIS RX39

· słuchawkami NATEC ARGON 400 z mikrofonem

· czarnym fotelem dla gracza Genesis NITRO 330

· monitorem 27” LED PHILIPS 273V7QSB IPS D-SUB DVI

w zestawie z: 

· OBUDOWA MODECOM VOLCANO CERES GLASS

· ZASILACZ GAMING 650W

· CHŁODZENIE SILENTIUM PC SPARTAN 3 LT HE1012

· DYSK SSD HP EX920 512GB/3200MHz M.2 PCI-E Gen3x4 NVMe, 3200/1600 MB/s, 
3D NAND

-    KARTA GRAFICZNA GIGABYTE GTX 1050Ti 4 GB DVD-D HDMI DP

· PAMIĘĆ RAM: DDR4 2x8gb/3200 MHz KINGSTONE HYPERX XMP PREDATOR CL16 
DIMM

· PŁYTA GŁÓWNA GIGABYTE Z390 UD 4XDDR PCI-E 3.0  x16 HDMI, M.2

· PROCESOR INTEL CORE i5-9400F 2,90 GHz OCTA CORE UP TO 4,1 GHz LGA 1151 
NO VGA

KOMPUTER GAMINGOWY:

1. NAGRODA GŁÓWNA

§ 5 NAGRODY



1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 
realizacją Konkursu.

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powołuje Komisję 
Konkursową. W skład Komisji wchodzą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje Komisji są 
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 7 PRZEPISY PORZĄDKOWE

3. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

1. Odbiór nagród nastąpi w firmie EDCOM w terminie ustalonym pomiędzy Organizatorem, 
a uczestnikiem

2. Przy odbiorze (wydaniu) nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody na 
dokumencie przedstawionym przez Organizatora. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia 
odbioru Nagrody uniemożliwia wydanie Nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru) 
zgodnie z powyższym trybem Uczestnik traci prawo do Nagrody.

§ 6 ODBIÓR NAGRÓD

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Pełny Regulamin Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godz. 8-18 
(poniedziałek – piątek) lub 9-14 (soboty) w terminie od 21.10.2019 r. do 20.01.2020 r.. (EDCOM 
Salon Komputerowy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/1 08-300 Sokołów Podlaski  oraz na stronie 
internetowej http://www.edcom.com.pl

http://www.edcom.com.pl
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