
 Regulamin konkursu  
„Poznaj nas z nowej strony”  

dla pracowników Grupy Dalkia w Polsce.  
 

§ 1. 
Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Poznaj nas z nowej strony” (dalej: „Konkurs”) jest Dalkia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie., ul. Złota 59, 
00-120 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529593, posiadającą NIP: PL5213682546 oraz REGON: 
147495252 (dalej: „Organizator”). 

2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja nowej strony internetowej www.dalkiapolska.com wśród określonych w § 3 Regulaminu 
osób pracujących w spółkach Dalkia Polska sp. z o.o., Dalkia Polska Energia S.A., Dalkia Polska Solutions sp. z o.o.  (dalej łącznie: 
„Grupa Dalkia”) oraz poszerzenie wiedzy na temat tych spółek.  

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  
4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie 

(dalej: „Regulamin”). 
 

§ 2. 
Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs ma charakter jednorazowy.  
2. Konkurs będzie trwał od 6 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. 

 
§ 3. 

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie 
1. Do udziału w Konkursie uprawnione są wszystkie osoby pracujące w spółkach Grupy Dalkia, niezależnie od formy zatrudnienia w wyżej 

wskazanych podmiotach (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty B2B itp.).  
2. Do udziału w Konkursie nie kwalifikują się podwykonawcy spółek Grupy Dalkia zatrudnieni krótkoterminowo, tj. do realizacji określonego 

zamówienia/zlecenia realizowanego przez daną spółkę Grupy Dalkia, także w jednej z form określonych w ust. 1 powyżej. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji oceniającej prace (zwanej dalej: „Komisją”). 

 
§ 4. 

Warunki Konkursu  
1. Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do rozwiązania zadania konkursowego, na które składają się:   

a) krzyżówka zamieszczona na stronie https://dalkiapolska.com/pl/zadanie-konkursowe; 
b) rozwinięcie hasła krzyżówki w formie pisemnej do 500 znaków ze spacjami. 

2. Rozwiązanie zadania konkursowego należy przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
https://dalkiapolska.com/pl/zadanie-konkursowe do dnia 30 czerwca 2022 roku do godziny 23.59. 

3. W formularzu uczestnik podaje następujące dane: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa spółki, w której jest zatrudniony, adres e-mail, numer 
telefonu kontaktowego oraz rozwiązanie zadania konkursowego.  

§ 5.  
Kryteria oceny prac konkursowych 

       1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

a) poprawność merytoryczna,  
b) oryginalność rozwinięcia hasła krzyżówki, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Konkursu,  
c) forma zgodna z założeniami Konkursu (do 500 znaków).  

§ 6.  
Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Prace konkursowe na podstawie kryteriów wskazanych w § 5 Regulaminu oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora 
składająca się z następujących osób: Ewa Gałecka, Monika Żak, Agata Machelska (dalej łącznie “Komisja”). 

2. Komisja podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu Konkursu większością głosów, w drodze uchwały. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 

3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz przesłana w komunikacji mailowej do 
pracowników Grupy Dalkia.  

 
§ 7. 

Nagrody 
1. Komisja przyzna następujące nagrody: 

a) nagroda za zajęcie pierwszego miejsca: Huawei MediaPad T5 10 LTE 2/32GB, 
b) nagroda za zajęcie drugiego miejsca: Smartwatch Garmin Vívomove 3 SPORT,  
c) nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: Czytnik E-Booków INKBOOK Calypso Plus. 

2. Komisja ma prawo do nieprzyznania wszystkich lub jednej nagród, jeżeli uzna, że zgłoszone prace konkursowe nie spełniają warunków 
określonych w Regulaminie. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie może być 
przeniesione na osobę trzecią. 

4. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio uczestnikom Konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Organizatora ze zwycięzcami 
sposobu ich odbioru. 

5. Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w Regulaminie, bądź które nie zostały odebrane 
przez zwycięzców bez uzasadnienia w ciągu 7 dni od poinformowania zwycięzcy o przyznaniu nagrody, pozostają do dyspozycji 
Organizatora.  



6. Organizator w zakresie wymaganym przepisami prawa, przyzna zwycięzcom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny 
podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz przeznaczona jest do zapłaty 
należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2016.2032 z późn. zm.).  

 
§ 8. 

Informacje o Konkursie 
1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.dalkiapolska.com oraz zostaną przekazane 

komunikacją mailową do wszystkich osób pracujących w Grupie Dalkia i posiadających adres e-mail w domenie @dalkia.com. 
2. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@dalkia.com 

 
§ 9. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) .  

2. Administratorem danych przekazanych przez uczestników w związku z Konkursem jest Organizator. 
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z 

wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców 
Konkursu oraz wydania nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego konkursu gra przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę 
przy przeprowadzaniu Konkursu.  

 
§ 10.  

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zmiany miejsca pracy, uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem 
zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Konkursu.  

2. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu konkursu Organizatorzy uzyskają informacje, że zwycięzca lub zwycięzcy nie spełniał lub nie 
spełniali warunków uczestnictwa w Konkursie, osoby takie zwrócą nagrodę Organizatorowi, a Komisja ma prawo przyznać nagrodę 
innemu uczestnikowi. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie trwania Konkursu modyfikacji postanowień Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn. 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.  


