
Regulamin konkursu w ramach  
„Premiery Archicada 26” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu i Losowania jest BIM Point Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 
6793084910 („Organizator”).


2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich  
związane  z Konkursem i Losowaniem, w szczególności  uczestników konkursu, jest 
Organizator.


3. Konkurs i Losowanie jest organizowane na zasadach  określonych niniejszym Regulaminem 
(„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


4. Przystąpienie do Konkursu i Losowania jest równoznaczne z pełną akceptacją przez 
Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
Regulaminie  zasad, jak również potwierdza, iż spełnia  wszystkie warunki, które uprawniają 
go do udziału w Konkursie i Losowaniu.


5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.multibim.pl.


§2 Zasady losowania nagród  

1. .„PREMIERA ARCHICADA 26”  to wydarzenie promocyjne  (dalej  „Wydarzenie”) 
Organizowane przez BIM Point Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 6793084910 mające na 
celu promocję najnowszej wersji ARCHICAD 26 .


2. Wydarzenie odbywać się będzie w w dniu 26.07.2022 r, w formie online.

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów Wydarzenia.

4. Udział w konkursie nie jest obligatoryjny ale niezbędny do wzięcia udziału w Losowaniu 

nagród.


§3 Zasady uczestnictwa w  Losowaniu  

1. Uczestnikiem Konkursu i Losowania  („Uczestnik”)  może  być  osoba  fizyczna lub prawna,  
posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych.


2. Uczestnikiem może być każda osoba która wyraża chęć przystąpienia do Konkursu i 
Losowania.


3. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie i Losowaniu  zobowiązany jest do:

a. Udzielenia odpowiedzi na pytanie : 

     Jakie największe korzyści przynosi BIM? 
b. Przesłać odpowiedź na adres  konkurs@multibim.pl do dnia 03.08.2022 r. do godziny 

23.59.


§4 Wyłonienie zwycięzców Konkursu 

1. Spośród Uczestników Wydarzenia którzy spełnili wszystkie  wymagania opisane w §3 pkt.2 
Organizator w dniu 5.08.2022  rozlosuje nagrody.


2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i Losowania będzie czuwać Komisja w składzie:

a. Przedstawiciel Organizatora - Karolina Konieczna-Synowiec

b. Przedstawiciel Organizatora - Wojciech Janiszewski.


3. W przypadku braku możliwości stawienia się w czasie i miejscu Losowania członka Komisji, 
zobligowany jest on do wyznaczenia zastępcy.
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4. Losowanie odbędzie się siedzibie Organizatora. Losowanie  zostanie  zarejestrowanie  na  
nagraniu  wideo  i  wraz  z wynikami Losowania.


5. Nagranie może zostać udostępnione Uczestnikowi na jego pisemna prośbę.

6. Komisja  wylosuje 10 Uczestników, którzy otrzymają Nagrody. Kolejność przyznania Nagród 

będzie wynikała z kolejności Losowania.


§5 Nagrody  

1. 1.Nagrodami w Konkursie są:

b.                1 licencja  Archicada 3-miesięczna,

c.                3 licencje Archicada miesięczne,

d. 	        3 szt - okulary Bimx

e. 	        3 szt. - T-shirty Multibim


2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 
pieniężną.


3. Zwycięzcy Konkursu i Losowania ,  których  imiona  i  nazwiska  zostaną  opublikowane  w  
serwisie  społecznościowym Facebook na profilu „MULTIBIM” oraz na stronie internetowej 
www.multibim.pl, zostaną również  poinformowani  przez  Organizatora  o  wynikach Konkursu 
i  Losowania poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Uczestnika w 
ciągu 24 h od dnia losowania.


4. Odpowiedzi Zwycięzców  Konkursu i Losowania zostaną opublikowane przez Organizatora w 
serwisie  społecznościowym Facebook na profilu „MULTIBIM” oraz na stronie internetowej 
www.multibim.pl.


5. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom w następujący sposób : 

a. wysyłka kurierem ( dot. okulary BIMx oraz t-shirt )

b. wysyłka za pomocą poczty elektronicznej ( dotyczy licencji czasowych Archicad )


6. W przypadku dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej Zwycięzca zobowiązany jest do 
podania danych niezbędnych do wysyłki: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu w 
terminie do 5.09.2022 r.  . 


7. Brak podania przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki nagrody ( dotyczy okulary 
BIMx oraz t-shirt ) w terminie do 05.09.2022 równoznaczny jest  z odstąpieniem Uczestnika od 
wygranej. 


8. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przez Organizatora w terminie  nie  przekraczającym  
10  dni  roboczych  od  daty  otrzymania danych do wysyłki.


9. Zwycięzcy  Konkursu i Losowania  którzy otrzymają nagrody w postaci licencji  czasowych 
Archicad zobowiązani są do ich aktywacji w terminie do 5.11.2022 r. Brak aktywacji licencji we 
wskazany terminie równoznaczne jest z odstąpieniem Uczestnika od wygranej.


§6 Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu i Losowania Uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie  przez Organizatora swoich  Danych  Osobowych  w  celu przeprowadzenia  

Losowania  i  we  wskazanym  w  Regulaminie  zakresie,  wyłonienia  Zwycięzców w oraz 
przyznania, wydania i odbioru Nagród,


b. podanie Organizatorowi, w celu wysłania nagrody następujących danych osobowych: 
imienia i nazwiska, adresu e - mail oraz adresu doręczenia przesyłki,


c. opublikowanie  imienia  i  nazwiska  Zwycięzcy  oraz w    serwisie  społecznościowym  
Facebook  na  profilu  „MULTIBIM”.


2. Przystępując do Konkursu i Losowania Uczestnik wyraża zgodę bez ograniczeń czasowych na 
opublikowanie  odpowiedzi konkursowej   Zwycięzcy  na stronie internetowej Organizatora, w    



serwisie  społecznościowym  Facebook  na  profilu  „MULTIBIM” oraz w materiałach 
reklamowych związanych z prowadzą działalnością Organizatora 


3. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu 
Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.


4. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez 
Organizatora i Zamawiającego swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. 


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie  
chociażby  częściowo  nieprawdziwych  bądź  nieprawidłowych  danych osobowych  
uniemożliwia  udział  w Konkursie i  Losowaniu    i jest  podstawą  niewydania Nagrody. Dane  
Osobowe  będą  przetwarzane  i  wykorzystywane  przez  Organizatora  i Zamawiającego 
wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.


§ 8 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące Konkursu i Losowania  powinny  zostać  wysłane  za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@multibim.pl lub na adres 
siedziby Organizatora w ciągu 14 dni od opublikowania  jego  wyników  w serwisie  
społecznościowym  Facebook  na  profilu „MULTIBIM”.


2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji do Organizatora.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail 

wskazany przez Uczestnika.


§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.08.2022 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony 

Regulamin  będzie  obowiązywać  od  chwili  jego  opublikowania  na  stronie www.multibim.pl

3. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przystąpienie do Konkursu i Losowania jest dobrowolne.

5. Przystąpienie do Konkursu i Losowania jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu.

6. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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