REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ DARMOWY PAKIET SERWISU SWOJEGO AUTA
NA JEDEN ROK”

§1
Postanowienie ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady konkursu „WYGRAJ
DARMOWY PAKIET SERISU AUTA NA JEDEN ROK”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizatorem Konkursu jest AUTO – HANDEL – CENTRUM KROTOSKI – CICHY
SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 8, 62-081Wysogotowo,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000101658, REGON: 008420167, NIP: 7810026124, zwana
dalej „Organizatorem”.
4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
 Maciej Jąder
 Maciej Balcerzak
 Maciej Śmigielski
dalej jako „Komisja Konkursowa”.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej
bez konieczności podawania przyczyny. Zmiana składu Komisji Konkursowej nie jest
podstawą do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
§2
Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne i zależne od zakupu
samochodu używanego w jednym z oddziałów Organizatora Konkursu w Poznaniu,
Przeźmierowie, Wysogotowie oraz Częstochowie w terminie i na zasadach
określonych w § 3.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni
warunki uczestnictwa w Konkursie określone w § 3.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu, pracownicy
podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, a także członkowie Komisji
Konkursowej. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych
rodzin osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,(tj. ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo).
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
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§3
Termin i zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 i trwa do dnia 28
lutego 2017 roku do godziny 18.00.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi w terminie od 01.12.2016 r. do
28.02.2017 r. kupić samochód używany w oddziałach firmy Organizatora wskazanych
w § 2 niniejszego Regulaminu oraz zamieścić jego zdjęcie w scenerii zimowej pod
postem konkursowym w serwisie społecznościowym Facebook na profilu
https://www.facebook.com/sieckomisowdealerskich/.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może wstawić tylko 1 (słownie: jedno) zdjęcie.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszystkie prawa do zdjęcia oraz że nie
doszło do naruszenia żadnych praw (np. praw osobistych, do wizerunku, autorskich
i do znaków towarowych) osób trzecich.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z konkursu zdjęcia naruszające
prawa innych osób, przede wszystkim autorskie prawa majątkowe, jak również
przedstawiające sceny o charakterze rasistowskim, gloryfikującym przemoc lub
naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz dobre obyczaje. W przypadku,
gdy informacje o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu zostaną pozyskane przez
Organizatora po dopuszczeniu zdjęcia do udziału w Konkursie, zdjęcie takie zostanie
wykluczone z udziału w Konkursie.
6. Przesyłając zdjęcie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik Konkursu oświadcza,
że jest jego autorem oraz wyłącznym właścicielem związanych ze zdjęciem praw
autorskich i majątkowych.
7. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora
bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem odpowiedzi zwalnia
Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku wątpliwości
dotyczących praw autorskich.
9. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do
zgłoszonego w Konkursie i nagrodzonego zdjęcia, bez ograniczeń czasowych oraz
terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie
prawa do zdjęcia na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania na dowolnym nośniku i dowolną techniką,
umieszczania w Internecie, w prasie, za pomocą druku, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania. Wynagrodzenie za
przeniesienie majątkowych praw autorskich do zdjęcia zawiera się w wartości
otrzymanej przez Uczestnika Konkursu Nagrody. Tym samym Uczestnikowi Konkursu,
w zamian za przeniesienie praw autorskich, nie przysługuje od Organizatora
jakiekolwiek inne wynagrodzenie.
§4
Wyłonienie zwycięzcy Konkursu
1. Wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięzcy nastąpi do dnia 5 marca 2017 roku.
2. Spośród wszystkich prawidłowo wysłanych zdjęć w Konkursie w terminie określonym
w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu
do dnia 5 marca 2017 roku (dalej jako „Zwycięzca”).
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3. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora.
4. Komisja Konkursowa dokona oceny opublikowanych zdjęć Uczestników Konkursu,
biorąc pod uwagę kryterium oryginalności i kreatywności.
5. Wyniki pracy Komisji Konkursowej w zakresie wyboru Laureatów Konkursu zostaną
ogłoszone zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 Regulaminu.
6. Z zastrzeżeniem kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej, Komisja Konkursowa
wyłoni 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę Konkursu, któremu przyzna Nagrodę, opisaną
w § 5 Regulaminu.
§5
Nagroda
1. W Konkursie przeprowadzonym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
przewidziana jest następująca nagroda (dalej jako: „Nagroda”): voucher uprawniający
do serwisowania przez jeden rok samochodu używanego nabytego przez Uczestnika
Konkursu w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, w którego skład wchodzi:
 1 x przegląd okresowy z wymianą oleju silnikowego, filtru oleju i filtru powietrza
 1 x dezynfekcja klimatyzacji (mycie parownika pod ciśnieniem), nabicie max
250 g czynnika chłodzącego, filtr przeciwpyłkowy,
 2 x zmiana opon/kół,
 1 x dolanie płynu do spryskiwaczy i płynu chłodniczego,
 2 x bon na mycie samochodu.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagroda będzie wydawana
wyłącznie w postaci rzeczowej bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
3. Zwycięzca Konkursu każdorazowo zobowiązany jest w terminie tygodniowym do
uprzedniego poinformowania Organizatora w jednym z jego Oddziałów wskazanych w
§ 2 ust. 1 o zamiarze wykorzystania jednej z usług przysługującej Zwycięzcy
w ramach Nagrody.
4. Organizator Konkursu poinformuje Zwycięzcę o terminie oraz miejscu
przeprowadzenia usługi przysługującej w ramach Nagrody.
§6
Wyniki Konkursu i odbiór Nagrody
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 6 marca 2017 roku do godziny 21.00.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem publicznej wiadomości na stronie
wwww.uzywanekrotoskicichy.pl oraz serwisu społecznościowego Facebook
https://www.facebook.com/sieckomisowdealerskich/.
3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą drogą telefoniczną
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody
w przypadku, gdy Uczestnik naruszy warunki niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku
niespełnienia przez Zwycięzcę Konkursu warunków, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, a także w przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z Nagrody.
W razie zaistnienia takiej okoliczności, Nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika
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Konkursu wybranego przez Komisję Konkursową zgodnie z postanowieniami § 4
niniejszego Regulaminu.
6. Uprawnienie do otrzymania Nagrody nie może być przeniesione przez Laureata
Konkursu na osobę trzecią.
§7
Odpowiedzialność organizatora i reklamacje
1. Organizator przy realizacji Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły
wyższej lub nieprawidłowości związane z działaniem osób trzecich.
2. Organizator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników Konkursu. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie zdjęcia określonego
w § 3 niniejszego Regulaminu, do którego Uczestnicy Konkursu nie posiadają
stosownych praw, ani za treść publikowanych przez uczestników materiałów
niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób
trzecich w w/w zakresie, a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez
Organizatora lub zasądzenia roszczeń od Organizatora, do zwrotu na wezwanie
Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w tym
kosztów postępowań.
4. Każdy z Uczestników Konkursu może składać reklamacje dotyczące spraw
związanych z Konkursem na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:
Sieć Komisów Dealerskich Krotoski – Cichy, ul. Poznańska 33, 62-081 Przeźmierowo
z dopiskiem: „Konkurs – Wygraj darmowy pakiet serwisu swojego auta na jeden rok”,
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania Zwycięzcy Konkursu lub
bezpośrednio w oddziale Organizatora przy ul. Poznańskiej 33, 62-081 Przeźmierowo.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko, adres do
korespondencji oraz numer telefonu, adres e-mail, czytelny podpis, jak również
dokładne uzasadnienie reklamacji.
6. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4
powyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni od dnia ich otrzymania. Organizator powiadomi Uczestnika
Konkursu zgłaszającego reklamację o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub
elektronicznej.
8. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna, przy czym nie wyłącza
to prawa do dochodzenia przez Uczestnika Konkursu roszczeń na zasadach ogólnych
odpowiedzialności odszkodowawczej.

§8
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.

Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację
Konkursu i przyznanie nagrody w Konkursie.
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2.

Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisom społecznościowym (np.
Facebook, Myspace Inc.). Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wydania nagrody
Zwycięzcy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz
w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do realizacji ww. celów. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do
swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ponadto przetwarzane przez
Organizatora w celu realizacji działań marketingowych i przesyłania informacji
handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyłącznie po
wyrażeniu zgody przez Uczestnika Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie
jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Organizator zapewnia całkowitą ochronę danych osobowych Uczestników Konkursu
przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w
określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych
przez prawo.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w
przypadku wystąpienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
6. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie trwania Konkursu,
Organizator może dokonać zmiany treści Regulaminu oraz warunków Konkursu.
7. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu
będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).
9. Serwis Facebook nie jest organizatorem, współorganizatorem ani sponsorem nagród
w konkursie oraz jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności.
10. Regulamin jest dostępny na stronie www.uzywanekrotoskicichy.pl oraz pod postem
konkursowym w serwisie Facebook.
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