
 

DOTACJE PV- energetyka obywatelska edycja 06/2018 

– program polegający na finansowaniu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w celu 
korzystania z instalacji przez uczestników programu. 

Regulamin ogólny programu 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Organizatorem naboru ankiet i wniosków do autorskiego programu „DOTACJE PV- 
energetyka obywatelska edycja 06/2018” jest Sigma Finance Spółka z o.o. z siedzibą w 
Warszawie ( 00-401 Warszawa, AL. 3-go Maja 5/57), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264105, NIP 7010039823, zwana dalej 
„Organizatorem” 

2. Nabór ankiet wstępnego uczestnictwa w programie 18.06.2018 – 25.06.2018  
3. Nabór wniosków o zawarcie umowy z dotacją na zakup i montaż instalacji PV potrwa do 

15.07.2018 lub do osiągnięcia założonego pułapu dot. zakresu przedmiotowego programu 
(na podstawie zebranych ankiet) 

4. Wniosek o zawarcie umowy na instalacje z dotacją może złożyć tylko ten, kto złożył 
ankietę wstępnego uczestnictwa.  

5. Programem objętych zostanie łącznie 30 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych 
wykonanych przez Sigma Finance spółka z o.o. na terenie gminy Łuków. 

Pod pojęciem „kompleksowa instalacja fotowoltaiczna” rozumie się: 

 zaprojektowanie optymalnej pod względem potrzeb i rozmiaru instalacji fotowoltaicznej 
 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 
 testy poprawności podłączenia instalacji oraz jej uruchomienie 

 
6. Celem bezpośrednim programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

poprzez zakup i montaż mikro instalacji odnawialnych źródeł energii, a także wzrost 
świadomości ekologicznej mieszkańców regionu gminy Łuków 

II. UCZESTNICY 

1. „DOTACJE PV- energetyka obywatelska edycja 06/2018” skierowany jest głównie do osób 
fizycznych ale również do przedsiębiorców (mikro) posiadających prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomością, na której ma zostać wybudowana 
instalacja fotowoltaiczna. 

2. W programie nie mogą brać udziału jako użytkownicy pracownicy Organizatora oraz 
podmioty powiązane 

3. Osoba biorąca udział w Programie wyraża zgodę na zastosowanie postanowień niniejszego 
regulaminu 

III. ZASADY 

1. Program „DOTACJE PV- energetyka obywatelska edycja 06/2018” polega na preferencyjnym 
finansowaniu instalacji fotowoltaicznych - zakupie ratalnym z częściowym umorzeniem 
(dotacja). 

2. Programem objętych będzie łącznie max 30 szt. kompleksowych instalacji 
3. Zgłoszenie ankiety (chęci uczestnictwa) nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy z 

organizatorem. 
4. Szczegóły parametrów instalacji i warunków finansowych współpracy oraz prawa i obowiązki 

stron umowy zostaną przekazane wszystkim, którzy zgłoszą chęć udziału w programie, na 



 

podstawie opracowanych koncepcji technicznych instalacji oraz możliwości finansowych 
zadeklarowanych przez uczestnika ( wybór i rodzaj wpłat, spłat kapitału itp…) .   

Warunki skorzystania z Programu: 

 w terminie od 18.06.2018 do 25.06.2018  należy zarejestrować się jako chętny 
uczestnik poprzez wypełnienie udostępnionego formularza (ankiety) i przesłanie do 
Organizatora mailowo na sigmafinance@sigmafinance.pl lub listownie na adres Sigma 
Finance spółka z o.o. biuro w Lublinie ul. Jana Sawy 6 lok. 202, 20-632 Lublin (formularz 
dostępny jest też do pobrania pod adresem www.sigmafinance.pl) 

 zakup instalacji fotowoltaicznej (poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej rozumie się 
podpisanie umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej pomiędzy Organizatorem 
i Uczestnikiem) w terminie do 5 miesięcy od daty wysłania ankiety 

 warunkiem korzystania z kompleksowej instalacji fotowoltaicznej w ramach Programu 
jest podpisanie umowy oraz wpłata na konto Organizatora w wysokości 20% wartości 
instalacji 

 o zakwalifikowaniu się do Programu i przyznaniu dotacji decyduje data złożenia ankiety i 
wniosku oraz akceptacja organizatora 

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za produkt lub 
usługę objętą Programem. 

6. Uczestnik nie może przenieś praw wynikających z Programu na osobę trzecią , bez zgody 
organizatora 

7. Jeżeli Uczestnik nie wypełni wszystkich obowiązków przewidzianych w regulaminie jego 
prawo do skorzystania z Programu wygasa z upływem daty wyznaczonej na dopełnienie 
formalności.  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom 
Programu w siedzibie Organizatora pod adresem: biuro w Lublinie [ul. Jana Sawy 6 lok. 202, 
20-632 Lublin] oraz mailowo na żądanie. 

2. Udział w Programie jest równoznaczny z akceptacją ogólnych zasad Programu określonych w 
niniejszym Regulaminie 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Programie 

4. Zasady przeprowadzania Programu określa niniejszy regulamin oraz dokumenty powiązane. 
Materiały promocyjno-reklamowe lub informacje o charakterze ogólnym zawarte na stronie 
Organizatora mają charakter wyłącznie informacyjny, poglądowy 

5. Dane Beneficjenta Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 z późn. zm.) 

6. Administratorem danych osobowych jest Sigma Finance spółka Sp. z o.o. 
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy i realizacji 

niniejszego programu 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Programie 
9. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich edytowania 

Klauzule RODO: …………. 


