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, o kapitale
zakładowym PLN 96 928 000.00 zł (nazywany dalej „Organizatorem”).
2. Przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny jest Sponsor (nazywany dalej „Sponsorem”).
3. Niniejszy regulamin (nazywany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki uczestników
Konkursu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora.
4. Konkurs prowadzony jest w siedzibie Organizatora.

§2
Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
Uczestnika, który posiada najwcześniej nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami.
§3
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od 25 lutego (od godz. 10:00) do 26 lutego 2017 (do godz. 14:00) roku 2017
(nazywanego dalej „Okresem Trwania Konkursu”). Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało
miejsce 26 lutego o godzinie 14:00.

§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) podania danych uczestnika Konkursu takich jak: imię, nazwisko, adres email oraz
numeru telefonu lub adres korespondencyjny, w sposób wskazany przez
Organizatora. Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa
powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (nazywanym dalej
„Uczestnikiem”).
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu. 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.

§5
Zwycięzcy konkursu

1. Komisja Konkursowa (nazywana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, w składzie
jednoosobowym, spośród Uczestników Konkursu, wybierze Uczestnika, który posiada
najwcześniej nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami.

§6
Nagrody konkursowe

1. Nagrodą w Konkursie jest: voucher na rejs spacerowy statkiem przekazany przez Sponsora
(nazywany dalej „Nagrodą konkursową”), przyznawany na zasadach określonych
Regulaminem.
2. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie lub zamianie, a prawo do Nagrody
konkursowej nie jest zbywalne. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody konkursowej,
Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości.

§7
Przyznanie Nagród konkursowych

1. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi w czasie trwania wystawy Auto Moto Classic w dniu
26 lutego o godzinie 14:00 (nazywane dalej „Ogłoszeniem Wyników Konkursu”).
2. 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. 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 najpiękniejszego klasyka”.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny
opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia Ogłoszenia Wyników
Konkursu. Reklamacje otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O
przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną o decyzji Organizatora w przedmiocie
zgłoszonej Reklamacji.

§9
Dane osobowe

1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi swój adres
e-mail, imię i nazwisko, a także odpowiednio numer telefonu lub adres korespondencyjny
(nazywane dalej „Danymi osobowymi”).
2. 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.

3. 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, o kapitale zakładowym PLN 96 928 000.00 zł
4. Udział w Konkursie oraz przekazanie Danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne.
Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz
prawo do ich poprawiania.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.expomazury.pl
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek leżącego po stronie
Uczestnika podania błędnych lub nieaktualnych Danych osobowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa.

