
   
 

   
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zostań Liderem sprzedaży maszyn SaMASZ” i jest          

zwany dalej: "Konkursem”. 

 

2.  Organizatorem Konkursu jest SaMASZ Sp. z o.o., ul. Trawiasta 1, 16-060 Zabłudów NIP: 966-159-

29-76, KRS: 0000011382, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Docenienie zaangażowania handlowców dilerów w sprzedaż maszyn SaMASZ na obsługiwanym 

terenie. 

2. Dodatkowe zmotywowanie handlowców dilerów do zaangażowania w sprzedaż maszyn SaMASZ 

na obsługiwanym terenie. 

3. Wyłonienie najskuteczniejszych handlowców w Polsce i w poszczególnych regionach, którzy w 

największym stopniu przyczynili się do realizacji poszczególnych transakcji handlowych. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie handlowcy z autoryzowanej sieci dilerskiej 

SaMASZ Sp. z o.o. zgodnej z listą dilerów. Konkurs dedykowany jest do osób zajmujących się 

bezpośrednią sprzedażą maszyn, tj. handlowców dilera, dalej nazywanymi „Uczestnikami”. 

 

2. Doceniając zaangażowanie właścicieli, dyrektorów i kierowników poszczególnych firm dilerskich 

w promowanie i sprzedaż maszyn SaMASZ. Podkreślamy, że konkurs jest skierowany jedynie do 

Waszych Pracowników nawiązujących kontakt z klientem, prowadzących transakcje i je 

realizujących. 

 

3. Aktualna lista uczestników konkursu została przesłana do weryfikacji dilerom w dniu 07.12.2020. 

Potwierdzenie lub uzupełnienie listy powinno nastąpić do dnia 18.12.2020 poprzez odpowiedź 

zwrotną wysłaną na adres marketing@samasz.pl.  

 



   
 

   
 

4. Organizator dopuszcza możliwość przystąpienia nowych uczestników do konkursu w trakcie jego 

trwania.  

 

5. Organizator Konkursu ma prawo do wykluczenia firmy z konkursu w przypadku naruszenia  

              pkt. 1, a w szczególności w przypadkach: 

• jeżeli kilku handlowców sprzedaje maszyny, a maszyny te rejestrowane są na jednego 

handlowca 

• jeżeli sprzedaż handlowców rejestrowana jest na Kierownika, Dyrektora, Właściciela lub 

jakąkolwiek inną osobę spoza grona handlowców dilera 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dilera z konkursu w przypadku innych sytuacji 

naruszenia regulaminu.  

 

7. Konkurs nie dotyczy sprzedaży części zamiennych oraz usług serwisowych. 

 

§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Rejestracji uczestników biorących udział w konkursie, którzy dokonali sprzadaży maszyny 

SaMASZ, dokonujemy w „Panelu dilerskim”: http://old.samasz.pl/samasz_diler/, w zakładce 

„Rejestracja gwarancji w punkcie:  „Imię i nazwisko handlowca sprzedającego maszynę”. 

Konieczne jest podanie danych Uczestnika, który dokonał bezpośredniej sprzedaży 

rejestrowanej do klienta końcowego zgodnie ze schematem wypełnianego pola. Rejestracji może 

dokonać inna osoba. Kluczowe jest ,aby w polu Imię i nazwisko handlwca…” znalazło się 

nazwisko uczestnika konkursu, który faktycznie dokonał sprzedaży maszyny. 

 

2. Kryterium klasyfikującym jest wartość detaliczna netto sprzedanych maszyn w czasie sezonu 

sprzedażowego, w okresie od: 01.10.2020 r. do: 30.09.2021 r. 

 

3. 10 dnia każdego miesiąca w „Panelu dilerskim” zostanie zaprezentowany aktualny ranking 

wyników. Narastająco od początku sezonu do końca miesiąca poprzedzającego publikację 

rankingu. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację danych: imię i nazwisko oraz nazwa 

firmy. Aktualną sytuację wysyłamy do handlowców, do kierownictwa firmy i umieszczamy na 

panelu.  

 

4. Pierwszy ranking za okres od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. wyjątkowo zostanie opublikowany  

w formie zbiorczej do 21.12.2020 r. Będzie dotyczył maszyn już sprzedanych w tym okresie przez 

Uczestników Konkursu. 

 

5. Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi na koniec sezonu sprzedażowego tzn. 10 dni 

roboczych, po ostatnim dniu września roku kalendarzowego zamykającego sezon dilerski. 

 

http://old.samasz.pl/samasz_diler/,


   
 

   
 

§ 5 

NAGRODY 

1. W wyniku Konkursu nagrodzimy po 12 najlepszych Uczestników, po 3 z każdego regionu 

działania menedżerów SaMASZ. 

 

2. Wprowadzamy następujące, umowne oznaczenia regionów: 

 

• Region Janusza Ferenca - region „A” woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-

pomorskie 

• Region Marka Majewskiego – region „B” woj.: podlaskie, mazowieckie 

• Region Arkadiusza Pawelskiego – region „C” woj.: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, 

wielkopolskie, zachodniopomorskie 

• Region Dominika Żmudy – region „D” woj.: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, 

lubelskie 

 

 

▪ dla zdobywcy I miejsca w poszczególnych regionach: nagroda o wartości 3000 PLN netto 

▪ dla zdobywcy II miejsca w poszczególnych regionach: nagroda o wartości 2000 PLN netto  

▪ dla zdobywcy III miejsca w poszczególnych regionach: nagroda o wartości 1000 PLN netto  

 

3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje komisję. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące zasad, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie w przeciągu 10 

dni roboczych od zakończenia Konkursu na adres emailu lub numer telefonu wskazany przez 

nich w trakcie Konkursu. 

 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2021r.  podczas Dorocznego Zjazdu 

Dilerów SaMASZ w miejscu organizacji Zjazdu. 

 

6. Nie isntnieje inna możliwość odbioru nagrody w odmiennej formie, niż ta zaplanowana przez 

Organizatora.  

 

7. Nagrody są imienne. Odbiór nagrody będzie możliwy tylko przez osobę wskazaną na Voucherze z 

imienia i nazwiska. 

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych podawanych w rejestracji 

gwarancji. Informacje osobowe są jedynym źródłem, na podstawie których SaMASZ wyłoni 

zwycięzców konkursu.  

 

9. W sprawach do kontaktu pozostaje Dział Marketingu, marketing@samasz.pl. 

 

mailto:marketing@samasz.pl


   
 

   
 

10. Wszelkie koszty nagrody pokrywa organizator, w tym podatek dochodowy. Nagrody w Konkursie 

zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, 

iż nagroda rzeczowa zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu 

Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, 

zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu,jako 

płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu 

Zwycięzcy. 

 


