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Regulamin konkursu „Konkurs urodzinowy Kono” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu (w dalszej części „Konkurs”) jest PERSONEL Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Dworcowej 3, 14-200 Iława, NIP: 7441835897, KRS 0000870367, REGON 

387566003, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem  0000870367 (w dalszej części „Organizator” lub „Personel Sp. z o.o." ). 

 

2.  Organizator jest również administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w 

rozumieniu obowiązujących przepisów. 

 

3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 13 stycznia 2023 r. 

 

 

§2 Udział w Konkursie 

 

1. Konkurs  skierowany  jest  wyłącznie  do  pracowników  tymczasowych  zatrudnionych  przez  

Organizatora i wykonujących pracę outsourcingową w zakładach, w których Organizator 

świadczy taką usługę na terytorium Polski, zwanych w dalszej części „Pracownikami” lub 

„Uczestnikami”. 

 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

 

3. Przedmiotem Konkursu jest wymienienie (minimum) ośmiu zalet pracy w KONO. Forma 

wzięcia udziału w Konkursie to napisanie tekstu na minimum 160 znaków lub nagranie wideo 

na minimum 20 sekund. Wypowiedź (pisemna lub nagrana) może być po polsku, ukraińsku, 

rosyjsku lub angielsku. 

 

4. Zwycięzcami konkursu mogą zostać maksymalnie 3 osoby, pierwsza osoba zajmująca I 

miejsce, druga osoba zajmująca II miejsce, trzecia zajmująca III miejsce, niezależnie od 

miejscowości wykonywanej pracy, zwanych w dalszej części „Zwycięzcą”. 

 

6. Konkurs trwa od 16.01.2023 do 03.02.2023 r. 

 

7. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody: 

Za 1-miejsce: 300 zł netto. 

Za 2-miejsce: 200 zł netto. 

Za 3-miejsce: 100 zł netto. 

Płatne przelewem na rachunek bankowy lub przekazane gotówką. Płatność zostanie 

dokonana w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu konkursu. 

Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia nie może być przedmiotem cesji na rzecz osoby trzeciej. 
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8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez komunikator Viber oraz ogłoszone w Social 

Mediach Organizatora . 

 

 

§3 Dane osobowe 

 

Biorąc udział w konkursie jednocześnie Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w raz z ich publikacją w Social Mediach. 

 

 

§4 Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

 

2. Organizator  może  w  każdym  czasie  zmienić  postanowienia  Regulaminu.  Zmiany  

Regulaminu  uważa  się  za dokonane z chwilą ich udostępnienia Uczestnikom w sposób 

przyjęty u Organizatora. 

 

3. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami dostępny jest dla Uczestników w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www Organizatora. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników. 

 

5. Organizator uprawniony jest do zakończenia Konkursu w każdym czasie. 
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