Regulamin „Konkursu na najstarsze prawo jazdy”
§ 1 Postanowienia wstępne
1.

Organizatorem „Konkursu na najstarsze prawo jazdy” (nazywanego dalej „Konkursem”) jest
Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000513712 o numerze NIP: 8392767573, o numerze REGON: 771485919, (nazywana dalej
„Organizatorem”).

2.

Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia o nazwie Auto Moto Arena, które odbędzie się
w dniach 16 -17 marca 2019 r. w Expo Mazury Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjnym
Warmii i Mazur w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55.

3.

Konkurs prowadzony jest w siedzibie Organizatora, tj. w Expo Mazury Ostróda Centrum
Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55.

4.

Niniejszy regulamin (nazywany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Uczestników
Konkursu, a także prawa, obowiązki Organizatora.

5.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba że wprost z
Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis
określonych elementów Konkursu.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.expomazury.pl.

6.

§ 2 Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, trzech
Uczestników, którzy posiadają najwcześniej nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami, przy czym
o dacie nabycia uprawnień decyduje data podana w dokumencie prawa jazdy Uczestnika.
§ 3 Czas i miejsce trwania Konkursu
1.

Konkurs trwa od 16 marca (od godz. 10:00) do 17 marca 2018 r. (do godz. 14:00) i odbywa się w
Expo Mazury Ostróda Centrum Targowo - Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie przy ul.
Grunwaldzkiej 55.

2.

Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce 17 marca 2019 r. o godzinie 15:00.
§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny na
terenie Polski, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.

Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po łącznym
spełnieniu następujących warunków:
a.

zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu;

b.

zgłoszeniu się do udziału w Konkursie i podaniu danych uczestnika Konkursu takich jak:
imię, nazwisko, adres email, numeru telefonu, adres korespondencyjny, w sposób
wskazany przez Organizatora.
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3.

Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba fizyczna
staje się uczestnikiem Konkursu (nazywanym dalej „Uczestnikiem”).

4.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem (akceptacją) przez Uczestnika
warunków niniejszego Regulaminu.

5.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na formularzu udostępnionym przez Organizatora.
Formularz Zgłoszenia do Konkursu będzie dostępny w miejscu odbywania się Konkursu.

6.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane od godz. 10.00 dnia 16 marca do godz.
14.00 dnia 17 marca 2019 r. w obiekcie Expo Mazury w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55 w
trakcie trwania targów Auto Moto Arena.

7.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie
ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i
przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym z pracownikami
Organizatora.
§ 5 Wybór Zwycięzcy konkursu

1.

Wybór Zwycięzców Konkursu i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie trwania targów
Auto Moto Arena w dniu 17 marca o godzinie 15:00 w Expo Mazury Ostróda Centrum TargowoKonferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie.

2.

Wyłonienia Zwycięzców Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja
Konkursowa (zwana Komisją), która spośród Uczestników Konkursu, wybierze trzy osoby ( I, II,
III miejsce), które posiadają najwcześniej nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami.

3.

O dacie nabycia uprawnień do kierowania pojazdami decyduje data wskazana w dokumencie
prawa jazdy Uczestnika.

4.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy i na żądanie
okazania go Komisji celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.

5.

Komisja, o której mowa w ust. 2:

6.

1)
sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
2)
wybiera Zwycięzców Konkursu,
3)
podejmuje decyzje o dyskwalifikacji Uczestnika,
4)
stwierdzenia, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
Komisja ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika Konkursu w każdym czasie, w przypadku
stwierdzenia podania nieprawdziwych danych dotyczących daty nabycia uprawnień do
kierowania pojazdami lub naruszenia Regulaminu.
§ 6 Nagrody
konkursowe

1.

Nagrodami w Konkursie są:
1)

I miejsce - Statuetka z wyróżnieniem oraz gadżety w postaci kosmetyków do auta

2.

Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie, a prawo do Nagrody nie jest zbywalne. W
przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej
równowartości.

3.

W przypadkach, w których Organizator będzie płatnikiem podatku tj. zobowiązany będzie do
pobrania i odprowadzenia właściwemu urzędowi skarbowemu podatku dochodowego od
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przyznanych w ust. 1 nagród, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną o
wartości 11,11 % nagrody głównej, która nie będzie podlegać wypłacie na rzecz Zwycięzcy
Konkursu, lecz zostanie przeznaczona (potrącona) przez Organizatora na pokrycie należnego
podatku dochodowego od wygranej.
§ 7 Utrata prawa do Nagrody
Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w
szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych danych, lub nieodebranie
Nagrody w terminie, oznacza utratę prawa do Nagrody. Własność takiej Nagrody nie przechodzi na
Zwycięzcę.
§ 8 Reklamacje
1.

2.
3.
4.
5.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać
na adres korespondencyjny Organizatora (nazywane dalej „Reklamacjami”), w formie pisemnej
listem poleconym, z dopiskiem: „Konkurs na najstarsze prawo jazdy”.
Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis
i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
Reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni licząc od ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje
otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną o decyzji Organizatora w przedmiocie
zgłoszonej Reklamacji.
§ 9 Dane osobowe

1.

2.

3.

4.

W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi swoje dane
osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz inne
dane wskazane w formularzu Zgłoszenia (nazywane dalej „Danymi osobowymi”).
Organizator przetwarza Dane osobowe Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu, w
szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia Konkursu, w tym w celu publikacji imion
i nazwisk laureatów Konkursu, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego,
o którym mowa w § 8 powyżej.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Expo Mazury S.A. z siedzibą w
Ostródzie (14-100) przy ul. Grunwaldzkiej 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513712 o numerze NIP: 8392767573, o
numerze REGON: 771485919
Udział w Konkursie oraz przekazanie Danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne
aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie
prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo żądania poprawiania danych osobowych oraz
żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 10 Postanowienia końcowe
1.

Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
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2.
3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek leżącego po stronie
Uczestnika podania błędnych lub nieaktualnych Danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29
października 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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