
REGULAMIN PROGRAMU „Wielki test baterii bezdotykowych” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy regulamin programu (akcji testowania) (dalej także: „Regulamin”) określa warunki 

i zasady programu pod hasłem: „Wielki test baterii bezdotykowych” (dalej także: „Program”), 

w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz 

Uczestników (definicja poniżej) Programu. 

2. Organizatorem Programu jest Keino Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 

siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000535851, numer NIP: 701-045-66-33, numer REGON: 360374724 (zwana dalej: 

„Organizatorem”). Fundatorem nagród (definicja poniżej) w Programie jest Oras Olesno Sp. z 

o.o. z siedzibą w Oleśnie (KRS 0000071400). 

3. Program jest organizowany na stronie https://www.facebook.com/OrasPolska. 

4. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany 

przez operatora portalu społecznościowego Facebook. Portal Facebook zwolniony jest z 

odpowiedzialności za Program. 

5. Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień 

przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Czynności związane z obsługą techniczną Programu oraz wyłonieniem Zwycięzców (definicja 

poniżej) prowadzi Organizator.  

7. Czynności związane z wydaniem Nagród prowadzi Fundator. 

8. Wysłanie zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy oznacza wyrażenie przez Uczestnika 

Programu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie 

zasad Programu. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. 

9. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2094 z 

późn. zm.). 

10. Regulamin Programu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity:Dz.U.z 2020 roku, poz. 2094 z późn. 

zm.). 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA PROGRAMU. 

1. Program przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Program rozpoczyna się w dniu 06.05.2022 roku i trwa do dnia 29.07.2022 roku (dalej: 

„Czas Trwania Programu”). 
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3. W Czasie Trwania Programu Organizator zorganizuje kampanię w social mediach celem 

rekrutacji w Kampanii trzech rodzin do testowania produktów. Czas zbierania zgłoszeń 

Uczestników odbędzie się od 06.05.2022 roku do dnia 25.05.2022 roku.  

4. Ważne terminy dla Wybranych Uczestników: 

- 08.06.2022 roku nastąpi instalacja miernika zużycia wody ciepłej i zimnej, 

- od dnia 08.06.2022 roku do dnia 22.06.2022 roku nastąpi pomiar zużycia wody na 

dotychczasowej baterii Uczestników, 

- 23.06.2022 roku nastąpi montaż nowej, wybranej baterii bezdotykowej Oras, 

- od dnia 23.06.2022 roku do dnia 07.07.2022 roku nastąpi etap przejściowy, 

- od dnia 07.07.2022 roku do dnia 21.07.2022 roku nastąpi pomiar zużycia wody na baterii 

bezdotykowej Oras.  

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 

5. Uczestnictwo w Programie nieodpłatne, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek 

wynagrodzenie za udział.  

§ 3. UCZESTNICY. 

1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych w których gospodarstwie domowym są 

przynajmniej cztery osoby w tym dwoje osób nieletnich.  

2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która: (i) jest pełnoletnia, (ii) posiada 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iii) nie współpracuje (bez 

względu na rodzaj współpracy) lub nie pozostaje w stosunku pracy z 

Organizatorem/Fundatorem oraz członkowie jej najbliższej rodziny nie współpracują (bez 

względu na rodzaj współpracy) lub nie pozostają w stosunku pracy z 

Organizatorem/Fundatorem, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą, (iv) zapoznała 

się z Regulaminem Programu i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia, (v) wysłała 

zgłoszenie przez Formularz Zgłoszeniowy. 

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu 

stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu. 

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w 

szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, jak również naruszenie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika 

prawa uczestniczenia w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

5. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Programu lub jego organizacji winny być 

kierowane bezpośrednio do Organizatora. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w 

Regulaminie, a przesyłając Formularz Zgłoszeniowy potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa 

autorskiego, w szczególności opisy nie naruszą praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a 

Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej w zakresie 

pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem. 



7. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Programie 

Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego 

wizerunek lub z innych względów w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego 

rozpowszechniania. 

8. W Programie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 22[1] 

Kodeksu cywilnego. 

9. Wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

10. Nadesłane Zgłoszenia oraz materiały z Ankiet Organizator może wykorzystać do celów 

marketingowych oraz opublikować na kanałach Social Media.  

§ 4. ZASADY PROGRAMU. 

1. Uczestnik Programu powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który otrzyma poprzez 

kontakt w wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/OrasPolska lub 

poprzez kontakt na e-mail: oras@keinogrupa.pl.  

Formularz Zgłoszeniowy wymaga od Uczestnika podania następujących danych:  

• imię i nazwisko, 

• adres e-mail, 

• telefon kontaktowy, 

udzieleniu przez Uczestnika opisowej odpowiedzi w języku polskim na pytania: 

-  Dlaczego Twoja rodzina chciałaby zostać testerem baterii Oras?  

- Którą z baterii bezdotykowych Oraz chcielibyście przetestować? 

- Proszę podać ilość oraz wiek osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. 

dołączeniu zdjęcia łazienki oraz zdjęcia pod umywalką w swoim gospodarstwie domowym. 

Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .png.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest: 

a. przesłanie przez Uczestnika wiadomości prywatnej na Facebooku Oras Polska 

(https://www.facebook.com/OrasPolska) lub wiadomości e-mail na adres 

oras@keinogrupa.pl oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, 

b. zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Programu, 

c. wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Programu, 

d. pozostawienie danych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika poprzez uzupełnienie 

udostępnionego Formularza Zgłoszeniowego. 

e. Uczestnik powinien posiadać w swojej łazience baterię umywalkową manualną. 

f. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiety po zakończonym terminie testowania i 

odesłaniu na skazany adres e-mail przez Organizatora w ciągu dwóch dni.  

3. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nieodpłatne. Z chwilą przystąpienia do 

Programu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu. 
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4. Zgłoszenie do Programu jest prawidłowe (skuteczne) wyłącznie, gdy Uczestnik wykonał 

Zadanie w całości, tj. wypełnił wszystkie pola zawarte w Formularzu (Wypełnił Formularz) i 

napisał Odpowiedź na Pytanie oraz spełnił wszystkie inne wymogi określone w Regulaminie. 

5. Wykonanie Zadania zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełnienie 

wymogów, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w 

Programie. 

6. Uczestnik może wziąć udział w Kampanii wyłącznie jeden raz i wykonać Zadanie tylko jeden 

raz. W przypadku wykonania Zadania przez Uczestnika więcej niż jeden raz Organizator pod 

uwagę będzie brał tylko pierwsze zgłoszenie udziału w Kampanii. 

7. Udzielenie przez Uczestnika Odpowiedzi na Pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) 

Regulaminu musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w 

Regulaminie, a przesyłając uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy potwierdza, że spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory 

w rozumieniu prawa autorskiego czy odpowiedzi zamieszczone w Formularzu Zgłoszeniowym 

stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie 

autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw 

autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w 

zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem. 

8. W Programie nie będą brały udziału Uczestnicy, których Formularze Zgłoszeniowe: (i) 

naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków 

towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, 

wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, 

pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające 

uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, 

godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z 

dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy 

mailowe, itp., (iii) są sprzeczne z Regulaminem. 

9. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Programie 

Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego 

wizerunek lub z innych względów w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego 

rozpowszechniania. 

10. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu sprawuje jury (dalej także: „Jury”) 

powołane przez Organizatora w trzyosobowym składzie. 

11. Kryterium wyboru Uczestników biorących udział w Programie : (i) zgodność Odpowiedzi na 

Pytanie (Zadanie) z tematyką, (iii) oryginalność i kreatywność, (iv) sposób ujęcia tematu, (v) 

walory opisowe. 

12. W wyniku przeprowadzenia Kampanii wybrane zostaną, spośród wszystkich Uczestników, 

trzy osoby (dalej także: „Wybrani Uczestnicy”), które dołączą do danego etapu Programy. 

13. Posiedzenie Jury, na którym nastąpi wybór trzech osób Wybranych Uczestników odbędzie 

się w następujących terminach: od 26.05.2022 roku do 31.05.2022 roku. Obrady mają 

charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu. 



14. W Programie wybrane zostaną łącznie trzy osoby Wybranych Uczestników. O wyborze 

Wybranych Uczestników - po wskazaniu przez Jury - Organizator poinformuje na kanałach 

Social Media (Facebook i Instagram) Oras Polska.  

15. Organizator - po wskazaniu przez Jury - poinformuje Wybranych Uczestników o wynikach 

z Kampanii wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adresy e-mail podane przez 

Wybranych Uczestników podczas dokonywania zgłoszenia do Programu przy Wypełnieniu 

Formularza. 

16. Wybranymi Uczestnikami mogą zostać wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie 

wymogi określone w Regulaminie. 

17. Po bezpośrednim poinformowaniu Wybranych Uczestników będą oni poproszeni w 

wiadomości prywatnej o zwrotne przesłanie mailem swoich danych kontaktowych i 

adresowych, na które dotrze instalator z zamontowaniem miernika wody ciepłej i zimnej oraz 

monter baterii bezdotykowej Oras. Podstawą zaakceptowania wzięcia udziału w Programie 

będzie e-mail Wybranego Uczestnika (w odpowiedzi na maila Organizatora), w którym podany 

zostanie adres zamieszkania. Na wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej przystąpienie do 

Kampanii Wybranego Uczestnika, Wybrany Uczestnik ma dwa dni od momentu otrzymania 

informacji od Organizatora o wyniku Kampanii. 

18. W przypadku, gdy którykolwiek z Wybranych Uczestników nie wykona zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu, wówczas Jury będzie miało prawo do ponownego 

wyboru Wybranego Uczestnika (Wybranych Uczestników) spośród pozostałych Uczestników 

Konkursu.  

§ 5. BATERIE BEZDOTYKOWE ORAS. 

1. Każdy z Wybranych Uczestników: 

a) otrzyma w ramach Kampanii do testowania 1 (jedną) baterię bezdotykową Oras Smart. Do 

wyboru Uczestnika są modele: Oras Electra 6155FZ, Oras Electra Black Matt 6151FZ-33, Oras 

Inspera 3016F, Oras Inspera 3017F, Oras Electra 6151FZ, Oras Optima 1714FZ, Oras Electra 

nr 6150FZ) umożliwi montaż miernika zużycia wody ciepłej i zimnej na swojej dotychczasowej 

baterii umywalkowej w łazience. 

c) umożliwi montaż nowej baterii bezdotykowej Oras Smart.  

2. Wybrany Uczestnik - w ramach Akcji - zobowiązuje się przesyłać w wiadomości prywatnej 

na Facebooku Oras Polska lub na adres e-mail: oras@keinogrupa.pl zdjęcia miernika zużycia 

wody ciepłej i zimnej w każdym etapie pomiaru wody. 

3. Wybrani Uczestnicy nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymania baterii 

bezdotykowych Oras na osoby trzecie. 

4. Baterie bezdotykowe Oras nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani 

obrotowi handlowemu. 

5. Wybrany Uczestnik jest zobowiązany do osobistego przyjęcia osoby odpowiedzialnej za 

montaż miernika zużycia wody oraz za montaż nowej baterii bezdotykowej Oras.  

6. Wybrany Uczestnik traci prawo do otrzymania baterii bezdotykowej Oras w przypadku 

nieotrzymania przez Organizatora wszystkich informacji, o których mowa w § 5 ust. 8 powyżej 

w terminie 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyników Kampanii lub nieprzestrzegania 

warunków Regulaminu. 
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania montażu oraz 

instalacji z przyczyn leżących po stronie Wybranego Uczestnika, a w szczególności w 

przypadku: 

a) podania błędnych danych, 

b) niepodania danych adresowych w określonym terminie, 

c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych, o których Organizator nie został 

poinformowany. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych przesyłek na inne cele 

Organizatora.  

9. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do otrzymania baterii bezdotykowej Oras. 

10. Przekazanie baterii bezdotykowej Oras, wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w 

Regulaminie, nastąpi za pośrednictwem firmy zorganizowanej przez Fundatora Nagród. W 

terminie do dnia 08.06.2022 roku włącznie.  

§ 6. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA. 

1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji 

zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz w Ankiecie.  

5. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw 

osobistych do Zadania, w tym do nie umieszczania imiona i nazwiska twórcy. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie Zadania na portalach 

społecznościowych Organizatora, na Stronie Programu oraz ewentualnie stronach 

internetowych Organizatora. 

8. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach określonych niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informację na 

temat przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały określone w § 9 niniejszego 

Regulaminu. 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z 

działaniem, dostawców usług i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków 

uczestnictwa w Programie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania przesyłki z baterią 

bezdotykową Oras z winy Uczestników. 

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestników. 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 

1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy powinni zgłaszać w 

wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail konkursy@keinogrupa.pl nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mail konkursy@keinogrupa.pl z 

tytułem: Reklamacja „Wielki test baterii bezdotykowych”. 



3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres podany 

w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§ 9. DANE OSOBOWE. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Keino Grupa Sp. z o.o. z 

siedzibą na ul. Spokojnej 5, 01-044 Warszawa („Administrator”). Kontakt z Administratorem 

jest możliwy za pośrednictwem poczty pod ww. wskazanym adresem lub poprzez e-mail: 

konkursy@keinogrupa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Uczestników Konkursu. 

 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach, a także 

przechowywane przez następujący czas (okres): 

a) Uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia 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 (dalej jako RODO) – do czasu wycofania 

zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, 

b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia, 

c) Przesłania nagrody do laureata Konkursu – na podstawie art. 6 lit. f RODO – na czas 

niezbędny do dokonania wysyłki nagrody. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane Fundatorowi i podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom 

służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i 

windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie 

wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi 

przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, 

w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są 

przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – 

przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych.. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwia realizację wydania nagrody. 

§ 11. Oświadczenia Wybranego Uczestnika 

Wybrany Uczestnik, zobowiązuje się (pod rygorem uznania, że zrezygnował z 

otrzymania baterii bezdotykowej) do złożenia oświadczenia o następującej treści: 



„Zobowiązuje się: 

(a) Składać w dniach 23.06.2022, 07.07.2022, 21,07.2022 informacji o zużyciu 

wody oraz przesyłać zdjęcia urządzenia pomiarowego, 

(b)  Wypełnić zgodnie z najlepszą wiedzą ankietę dotyczącą korzystania z 

baterii bezdotykowej (Ankieta) w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, 

(c) Dostarczyć minimum 2 zdjęcia podczas użytkowania nowej baterii 

bezdotykowej Oras (od 07.07.2022 do 21.07.2022) z przynajmniej jednym 

członkiem gospodarstwa domowego.  

W przypadku uchybienia któremukolwiek z zobowiązań wymienionych powyżej 

zobowiązuję uiścić w terminie 3 dni na rzecz Fundatora karę umowną w 

wysokości wartości otrzymanej baterii bezdotykowej, jednak w kwocie nie 

wyższej niż 1000 zł. 

Oświadczam, że udzielam zgody na opublikowanie wypełnionej przeze mnie 

Ankiety przez Organizatora lub Fundatora.” 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Przez cały czas trwania Programu Regulamin będzie do wglądu w opisie BIO na Instagramie 

@oraspolska, w poście na Facebooku (https://www.facebook.com/OrasPolska) oraz w 

artykule na stronie www.oras.pl. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie 

będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na 

nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę 

wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o 

zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie fanpage 

https://www.facebook.com/OrasPolska oraz w korespondencji bezpośredniej z 

wykorzystaniem adresu email podanego przez Uczestników podczas rejestracji.  

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego 

trwania. 
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