
REGULAMIN KONKURSU „BIOGAZ DOSTAWCA ROKU 2022” (zwany dalej „Regulaminem”) 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Biogaz Dostawca roku 2022” (zwanego dalej „KONKURSEM”)  jest 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, ul. Solec 18 lok. U31, 00-410 

Warszawa (zwana dalej „ORGANIZATOREM”). 

2. Fundatorem nagrody jest: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego ul. 

Solec 18 lok. U31, 00-410 Warszawa, zwana dalej „FUNDATOREM”. 

3. KONKURS nie jest loterią promocyjną ani inną grą hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W KONKURSIE biorą udział przedsiębiorstwa dostarczające produkty i/lub świadczące usługi 

dla biogazowni, które zgłosiły się do udziału w KONKURSIE na podstawie formularza 

stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu. 

2. Przedsiębiorstwo, które do 31 sierpnia 2022 roku przesłało wyżej wymieniony formularz 

drogą mailową na adres: upebi@upebi.pl , otrzymuje status „Uczestnika” KONKURSU. 

§3 NAGRODY 

1. Nagrodą główną w KONKURSIE jest statuetka „Biogaz Dostawca roku 2022”. 

2. Zwycięzcy KONKURSU nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 

3. Zwycięzca KONKURSU może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. KONKURS trwa od 25 maja 2022 roku do 15 września 2022 roku. 

2. Zwycięzca KONKURSU zostanie wyłoniony na podstawie głosowania członków komisji w skład 

której wchodzą eksperci desygnowani przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Biogazowego. 

3. Głosowanie, o którym mowa wyżej, odbędzie się 20 września 2022 roku na specjalnym 

posiedzeniu Komisji Konkursowej zostaną podliczone oddane głosy.  

4. Zwycięzca KONKURSU zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody 

telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail. 

5. Ogłoszenie wyników KONKURSU nastąpi w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się  

6 października 2022 roku podczas konferencji Green Gas Poland 2022. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika KONKURSU. 

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wynik 

KONKURSU, dany Uczestnik może zostać wykluczony z KONKURSU. 

§5 REKLAMACJE 

mailto:upebi@upebi.pl


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania KONKURSU Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania KONKURSU, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia wydania nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane reklamującego oraz dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs Biogaz Dostawca roku 2022”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik biorący udział w KONKURSIE akceptuje warunki Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z KONKURSU będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad KONKURSU w trakcie jego trwania. 

Informacje o zmianach zostaną dostarczone oficjalnym pismem na skrzynki mailowe 

Uczestników KONKURSU niezwłocznie po zarządzeniu zmian przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  
KONKURSU „BIOGAZ DOSTAWCA ROKU 2022” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „BIOGAZ DOSTAWCA ROKU 2022” 

PODMIOT ZGŁASZANY: 

(Oficjalna nazwa zgłaszanego podmiotu, dane adresowe oraz kontaktowe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

(Uzasadnienie zgłoszenia. Maksymalnie 5000 znaków) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POSIADANE REFERENCJE OD BIOGAZOWNI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

STRONY ŹRÓDŁOWE (WWW): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


