
REGULAMIN KONKURSU
DZIEŃ POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI

§ 1

1. Niniejszy  regulamin  („Regulamin”)  określa  zasady  i  tryb  przeprowadzenia
„Konkursu z okazji Dnia Pośrednika Nieruchomości” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, przy Alejach
Jerozolimskich 99/32,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego  (KRS)  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS nr 0000426530, NIP
nr 525-23-55-248, REGON: 140437850, kapitał zakładowy wynosi: 100.000 PLN, w
całości opłacony (dalej „Organizator”).

§ 2

1. Konkurs trwa od 30 marca do 3 kwietnia 2016 („Okres trwania Konkursu”).
2. Miejsce przeprowadzenia Konkursu – obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs  nie  podlega  zatwierdzeniu  w  trybie  określonym  w  ustawie  z  dnia  19

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.).  Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą  przewidzianą w ustawie z  dnia  19 listopada 2009 r.  o  grach
hazardowych. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy wykonujący  działalność z zakresu
pośrednictwa nieruchomości, („Uczestnik”).

5. W Konkursie  nie  mogą brać  udziału:  Organizator,  pracownicy  Organizatora,  jak
również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.   

6. Nagroda  główna  to  torba  na  laptopa  Samsonite,  nagrody  dodatkowe  to  2
powerbanki i termos.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

§ 3

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 
a) Zapoznać  się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu  zamieszczonego  na  stronie

iexpert.pl, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i akceptacją regulaminu
Konkursu”  oraz  „Wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  przesłanych  danych
osobowych  na  potrzeby  realizacji  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29
sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.” 

b) Odpowiedzieć  na  pytanie  konkursowe:  „Jak  sądzisz  jak  będzie  wyglądała
przyszłość zawodu pośrednika nieruchomości?”

c) Zamieścić  odpowiedź  na  oficjalnym  profilu  iExpert.pl  na  Facebooku  pod
wpisem dotyczącym konkursu z dnia 30 marca 2016.

2. Spełnienie  warunków  określonych  w  ustępie  1  pkt  a-b  niniejszego  paragrafu
stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”). 

3. W  dniu  04  kwietnia  2016  spośród  opublikowanych  odpowiedzi  Organizator
wybierze 3 najciekawsze, które nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma 1 Uczestnik za
najciekawszą odpowiedź, 2 kolejnych najlepszych Uczestników otrzyma Nagrody



Dodatkowe. 
4. Zgłoszenia  Konkursowe  nie  mogą  zawierać  treści  wulgarnych,  obraźliwych  lub

naruszających dobra osobiste innych osób. 
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Nieprzestrzeganie  Regulaminu  może  skutkować  wykluczeniem  Uczestnika  z
udziału w Konkursie. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania
Konkursu. 

§ 4

1. Laureaci  i  Zwycięzcy  Konkursu  zostaną  powiadomieni  o  przyznaniu  nagród
poprzez  ogłoszenie  wyników  na  fanpage  oraz  na  stronie  internetowej
Organizatora w dniu 4 kwietnia 2016. 

2. Nagrodzeni  Uczestnicy  Konkursu  są  zobowiązani  podać  swoje  dane  osobowe
niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy,  miejscowość,  najpóźniej  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  momentu
poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o
wygranej  powinien  wysłać  dane  adresowe  do  wysyłki  nagrody  na  następujący
adres  e-mail:   biuro@iexpert.pl  Jednocześnie  każdy  Laureat  oraz  Zwycięzca
wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage oraz na stronie
internetowej Organizatora wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.

3. Organizator  wyda  nagrody  rzeczowe  Laureatom  i  Zwycięzcom  Konkursu  za
pośrednictwem  firmy  kurierskiej  lub  Poczty  Polskiej  do  21  dni  roboczych  od
momentu ogłoszenia ostatnich wyników. 

4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od
momentu  poinformowania  o  przyznaniu  nagrody  oraz  braku  podania  danych
adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora. 

5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości  nagrody  ani  do  otrzymania  jej  ekwiwalentu  (pieniężnego,
rzeczowego).  

§ 5
6. Przystąpienie  do  Konkurs  jest  równoznaczne z  potwierdzeniem zapoznania  się

przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
7. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Konkursu  należy  składać  w  siedzibie  firmy

Organizatora  albo  przesłać  na  adres  siedziby  firmy  Organizatora,  w  formie
pisemnej. Reklamacje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
uzasadniającego złożenie reklamacji. Reklamacje można składać w trakcie trwania
Konkursu  oraz  do  30  dni  od  zakończenia  Konkurs.  W  przypadku  przesłania
reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. decyduje data nadania pisma w
urzędzie pocztowym.

8. Reklamacje  będą  rozpatrzone  pisemnie  w  terminie  14  dni  od  dnia  wpływu
reklamacji  do   siedziby  Organizatora.  Klient  zostanie  powiadomiony  o
rozpatrzeniu jego reklamacji listem poleconym.

9. Regulamin Konkurs dostępny jest na stronie internetowej iexpert.pl.
10. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 919 – 921
11. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania

Konkurs.  Zmienione  warunki  Regulaminu  zostaną  udostępnione  na  stronie
internetowej  iexpert.pl.  Wprowadzone  zmiany  obowiązują  od  daty  ogłoszenia
zmienionego  Regulaminu  zgodnie  ze  zdaniem  poprzednim.  Data  zmiany
Regulaminu zostanie wskazana również w treści zmienionego Regulaminu. Zmiany
niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Klientów, którzy przystąpili do



Konkurs przed datą wprowadzenia zmiany.
12. Organizator  ma  prawo  w  każdym  momencie  odwołać  Konkurs  bez  podania

przyczyny.  Informacja  o  odwołaniu  Konkursu  zostanie  udostępniona na  stronie
internetowej  iexpert.pl.  Odwołanie  Konkurs  nie  ma  zastosowania  do  Klientów,
którzy przystąpili do Konkurs przed datą odwołania Konkurs.

13. Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z  niniejszą
Konkurs  będą  rozstrzygane  przez   sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla
Organizatora.


