
Regulamin konkursu na hasło reklamowe promujące pompę ciepła NUOS: 
I. Postanowienia ogólne: 
1. Konkurs organizowany jest przez Ariston Thermo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Pocieszka 3 
2. Konkurs trwa od 10 października 2011r. do 15 listopada 2011r. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.aristonheating.pl w dniu 21 
listopada 2011r. 
3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznacznie z akceptacją regulaminu. 
4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres nuos@aristonheating.pl z dopiskiem „hasło 
reklamowe NUOS”. 
5. Przykładowe zgłoszenie: 
Imię: Jan 
Nazwisko: Kowalski 
Adres: ul. Głowna 7, 31-354 Kraków 
Propozycja hasła: NUOS – produkt dla oszczędnych. 
 
II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób odwiedzających stronę internetową 
www.aristonheating.pl  
2. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które wysłały propozycje haseł reklamowych pod 
wskazany wyżej adres e-mail. 
3. Zadaniem konkursowym jest ułożenie hasła promującego pompy ciepła NUOS – hasło 
powinno nawiązywać do wykorzystania energii odnawialnej, ekologii a także do innych, 
dodatkowych zastosowań pompy ciepła np. do chłodzenia pomieszczeń, usprawnienia 
wentylacji pomieszczenia itp 
4. Hasło może składać się najwyżej z 6 słów. 
5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 3 propozycje haseł. W przypadku 
wysłania większej liczby, osoba biorąca udział w konkursie zostaje zdyskwalifikowana. 
6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do zrzeknięcia się praw autorskich do hasła na rzecz 
Ariston Thermo Polska sp. z o.o. 
7. Publikować można wyłącznie swoje, autorskie pomysły. 
8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywaniem danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – t. j. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 
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III. Zasady przyznawania nagród: 
1. Komisja konkursowa składające się z pracowników firmy Ariston Thermo Polska sp. z o.o., 
 wyłoni trzy równorzędne pierwsze miejsca oraz 5 wyróżnień spośród Uczestników 
Konkursu, którzy wysłali propozycję haseł bądź hasła zgodnie z regulaminem konkursu. 
2. Nagrody zostaną wysłane na wskazane w zgłoszeniu adresy Zwycięzców, w ciągu 28 dni 
po ogłoszeniu wyników konkursu.  
3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz 5 haseł otrzymujących wyróżnienie. 
 
Nagrody: 
1. miejsce: Zimowa kurtka Ariston 
Wyróżnienie: kalendarz książkowy oraz kalendarz biurkowy Ariston 
 


