
  REGULAMIN promocyjno – konkursowy Bosch (IVA/EVA) 
 

§ 1 Podstawowe pojęcia 
 

1.1   Organizator – Bosch Security Systems z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105              
  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem   
  KRS 0000051814 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, zwany  dalej  Organizatorem. 

1.2 Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, oferujący produkty promocyjne Organizatora. 
1.3 Uczestnicy – firmy instalacyjne dokonujące zakupów u Partnerów objętych umową o dystrybucji urządzeń 

Bosch Security Systems w zakresie telewizji dozorowej. 
1.4 Produkty promocyjne – kamery Bosch wyposażone w analitykę obrazu EVA (Essential Video Analysis) 

lub IVA (Intelligent Video Analysis) wraz z dowolnym systemem zapisu Bosch. 
1.5 Konkurs – wybór do 3 najatrakcyjniejszych projektów pod kątem zastosowanego rozwiązania 

technologicznego. Ocenie podlegać będzie:  
      Ilość elementów tworzących instalację (kamery, zapis), 

Rozbudowane użycie analityk obrazu (funkcje biznesowe, systemy automatyki), 
Integracja z innymi systemami Bosch (multi-BU). 

 
 § 2 Postanowienia ogólne 

 
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji i konkursie organizowanych przez Organizatora 

kierowanych do Instalatorów. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa, które Uczestnik 
akceptuje. 

2.2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w placówkach Partnerów. 
2.3. Konkurs obowiązuje przez czas określony od 20 listopada 2017 do 20 lutego 2018 r. Organizator zastrzega 

sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie. O nowej dacie zakończenia konkursu Uczestnicy 
zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronie 
www.systemy-zabezpieczen-w-promocji.pl 

2.4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub 
wszystkich przysługujących mu uprawnień z tytułu udziału w promocji. 

2.5. Sprzedaż produktów promocyjnych ma na celu rozpowszechnienie technologii IVA/EVA na rynku.  
 
 §3 Przystąpienie do Promocji 

 
3.1 W Promocji mogą wziąć udział wybrane osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej produktów Bosch Security Systems, zdefiniowani jako 
Partnerzy. 

3.2 Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. 
3.3 Przez najbliższych członków rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 

 §4 Zasady Promocji 
 

4.1 Sprzedaż produktów będzie weryfikowana przez Organizatora na podstawie zakupu produktów 
promocyjnych według miejsc dostawy wyłącznie logistyką Bosch Security Systems w terminie od 20 
listopada 2017 do 20 lutego 2018 r. z realizacją do 20 maja 2018  

4.2 Przy zakupie ilości 5 lub więcej kamer wyposażonych w analitykę obrazu EVA (Essential Video Analysis) 
lub IVA (Intelligent Video Analysis) wraz z dowolnym systemem zapisu Bosch instalator otrzymuje 
urządzenie wielofunkcyjne GOP 55-36 SCE (0601231101) w cenie 10 zł netto, do odebrania w sieci 
dystrybucji 

4.3 Przy zakupie ilości 10 lub więcej kamer wyposażonych w analitykę obrazu EVA (Essential Video Analysis) 
lub IVA (Intelligent Video Analysis) wraz z dowolnym systemem zapisu Bosch klient otrzymuje zestaw 
złożony z młota udarowo-obrotowego GBH 5-40 DCE + oraz szlifierki kątowej GWS 9-12 (0615990J9Z) w 
cenie 10 zł netto, do odebrania w sieci dystrybucji. 

4.4 Wydanie elektronarzędzi nastąpi po złożeniu zamówienia na cały system Bosch. 
4.5 Firma Bosch zastrzega sobie możliwość zmiany modelu elektronarzędzi w przypadku braku wybranych , 

na takie same lub o podobnych parametrach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.systemy-zabezpieczen-w-promocji.pl/


 §5 Zasady Konkursu oraz przyznanie nagród 
 

 
5.1 Bosch oceni zarejestrowane w systemie projekty posiadające produkty promocyjne i wybierze  3 z nich, te 

które będą najatrakcyjniejsze pod kątem zastosowanego rozwiązania technologicznego opisanego w 
punkcie 1.5. 

5.2 Zwycięzcom zostanie dostarczona nagroda w postaci Apple iPhone 7 64 GB.  
5.3 Nagrody zostaną doręczone Uczestnikom konkursu przez pracownika Bosch po zakończeniu konkursu, 

jednak nie później niż do 15 czerwca 2018 r. 
5.4 Podczas wydawania nagród osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Organizator doliczy do 

każdej nagrody rzeczowej nagrodę pieniężną w wysokości 11,1111% wartości nagrody i potrąci ją przy 
wydawaniu nagrody, a następnie odprowadzi na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości 
wybranej nagrody. 

5.5 Jeżeli nagrodę otrzyma osoba prowadząca działalność gospodarczą, ma obowiązek dopisania jej wartości 
do dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymując nagrodę, Właściciel akceptuje 
także jej wartość. Wartość określona zostanie w stosownym dokumencie, który będzie dostarczony do 
Właściciela wraz z nagrodą. 

 
§7  Nadzór nad przebiegiem Konkursu 

 
7.1 W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród, 

Organizator powołał Komisję, do której zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu 
Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem 
oraz przyznawaniem nagród. 

7.2 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa w następującym składzie: 
Michał Małek, Damian Czujko. 

7.3 Organizator zastrzega sobie, iż ostateczny głos w sprawach dotyczących wyłonienia zwycięzców ma 
Komisja Konkursowa. 

7.4 Prace Komisji będą dokumentowane w formie protokołu. 
 

 §8  Reklamacje 
 

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać na piśmie, na adres 
Organizatora, przez cały czas jego trwania oraz w ciągu 14 dni od ostatecznej daty ogłoszenia zakończenia 
Konkursu. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 

8.2 Pisemne reklamacje powinny zawierać dokładne dane Uczestnika, w tym imię, nazwisko, nazwę i adres 
firmy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

8.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez komisję złożoną z 
przedstawicieli Organizatora oraz Centrum Obsługi Konkursu. 

8.4 Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu. 
8.5 Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej i są 

ostateczne oraz wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony listem poleconym na adres 
podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 
§9 Postanowienia przejściowe i końcowe 

9.1        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, jeżeli   nie wpłynie to na pogorszenie  
             warunków uczestnictwa. O wszelkich zmianach warunków i zasad Konkursu, tj. Regulaminu bądź nagród,  
             Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na  
             stronie Organizator www.systemy-zabezpieczen-w-promocji.pl 
9.2          Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie  
              o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z1997 r. Nr 133, poz. 883). Administratorem danych osobowych  
             udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Bosch Security Systems, ul. Jutrzenki 105. Podanie  
             danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich  
             danych oraz możliwość ich poprawienia. 
9.3       Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu i promocji. 
9.4       Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniana wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w    
             siedzibie Organizatora oraz na stronie www.systemy-zabezpieczen-w-promocji.pl 
9.5        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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