REGULAMIN KONKURSU
Weekend ze Skodą Plichta, czerwiec 2019
Postanowienia ogólne
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Organizatorem konkursu jest Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
Wejherowo ul. Gdańska 13C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000389120, zwana dalej „Organizatorem”.
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne
Kodeksu Cywilnego.
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej
„Regulaminem”.
Konkurs rozpoczyna się 21.06.2019 i kończy 10.07.2019. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9.07.2019.
Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, których akceptacja przez uczestnika
(zwanego dalej "Uczestnikiem") jest tożsama z braniem udziału w Konkursie.
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora (Plichta, 81-225 Gdynia, ul. Morska 80) oraz na stronie
konkursowej – skodakonkurs.pl.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych
rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia oraz osoby pozostające z nimi faktycznym pożyciu.
Do konkursu można przystąpić przez rejestrację na stronie www.skodakonkurs.pl, wówczas osoba zarejestrowana
zostaje jako Uczestnik.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji
Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

Nagrody
10. Organizator wybierze 1 zwycięzcę nagrody głównej oraz 30 osób, które otrzymają drugą nagrodę ex aequo.
11. Nagrodę główną w Konkursie stanowią:
a) użyczenie zatankowanego, dowolnego dostępnego w parku Organizatora samochodu marki Skoda,
na potrzeby jazdy testowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem, czas trwania
użyczenia to okres od piątku godz. 18.00 do kolejnego poniedziałku, godz. 10.00. Zwycięzca
konkursu może wykorzystać nagrodę w okresie do 3 mcy od daty publikacji wyników i przejechać
samochodem maksymalnie 1000km.
b) unikatowa torba podróżna – 1 szt.
12. Nagrodę drugą w konkursie, dla 30 osób, stanowi możliwość uczestniczenia w treningu, który zostanie poprowadzony
przez trenera Marcina Chabowskiego w terminie 13 lipca 2019 na Bulwarze w Gdyni. Rozpoczęcie treningu o godz.
9.00. Czas trwania – 60 min. Odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia losowe (szkody na zdrowiu) przejmuje
uczestnik treningu.
13. Wydanie nagrody głównej nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, o których Zwycięzca zostanie
poinformowany przy Wydaniu samochodu. Wydanie odbędzie się w uzgodnionym z Organizatorem salonie Skoda
Plichta. Adresy salonów dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.skodaplichta.pl
14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej, jeżeli żadne ze zgłoszeń konkursowych nie
spełni oczekiwań Komisji Konkursowych, w szczególności poziom zgłoszeń nie będzie pozwalał na wybranie
Zwycięzcy.
15. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie 10.07.2019 za pośrednictwem portalu
internetowego Facebook na profilu Skoda Plichta pod adresem: www.facebook.com/skoda.plichta.
16. Wszyscy laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie telefonicznie (tel. i lub SMS) lub e-mailowo.
17. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w
Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

18. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub zamiany utraconego
uprawnienia na inne uprawnienie.
19. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę przez Organizatora.
20. Nagroda nie może być przekazana przez Zwycięzcę na rzecz osoby trzeciej.
Warunki uczestnictwa.
21. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca prawo jazdy kat. B,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w myśl art. 221Kodeksu cywilnego, oraz
posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce.
22. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wypełnienie formularza przez Uczestnika na stronie konkursu:
skodakonkurs.pl.
23. Wszelkie uzasadnione podejrzenia Organizatora dotyczące nieprawidłowości w celu wpływania na wynik Konkursu
mogą skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.
24. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
25. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Plichta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą Wejherowo ul. Gdańska 13C wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000389120. Dane
osobowe będą przetwarzane w celach handlowych, marketingowych oraz związanych z udziałem w Konkursie, tj. w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wskazania Zwycięzców i przekazaniem im nagród, a
także w celu zgodnego z Regulaminem rozliczenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku ich
wniesienia przez Uczestników.
26. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
27. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru
telefonu.
28. Organizator zapewnia ochronę ̨ danych osobowych Uczestników przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem,
z zastrzeżeniem p. 27 oraz, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić ́ z przyczyn
nakazanych przez przepisy prawa.
29. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę ̨ na opublikowanie jego pracy konkursowej, imienia i nazwiska,
wpisanego do formularza konkursowego w serwisie społecznościowym Facebook, w przypadku wyboru jego
odpowiedzi przez Komisję Konkursową.
30. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonego w niniejszym Regulaminie zadania, z zastrzeżeniem, iż
w ramach jego realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa,
niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.
Przebieg Konkursu i zadanie Uczestnika Konkursu.
31. Uczestnik realizuje zadanie Konkursowe na stoisku targowym Skoda Plichta dobrowolnie i w obecności
przedstawiciela Organizatora.
32. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540, z późn. zm.).
33. Zadaniem Konkursowym jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Jakie korzyści w życiu codziennym daje
Twoja pasja?”.
34. Zabronione jest udzielanie odpowiedzi, które:
a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały
treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy
handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do
prywatności,
c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,
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d) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną
do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, treści wulgarne lub powszechnie uznane
za obraźliwe,
e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
f) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,
g) naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora,
h) naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne i obyczajowe.
Spośród otrzymanych odpowiedzi Komisja Konkursowa nagrodzi jedną najciekawszą i najbardziej kreatywną według
Komisji Konkursowej odpowiedź na pytanie otwarte.
Odbiór nagród.
Wręczenie nagrody Zwycięzcy zostanie zrealizowane po telefonicznym lub/i mailowym potwierdzeniu danych przez
Uczestnika Konkursu.
Odbiór nagrody nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora, jednak w przypadku nagrody głównej nie później
niż 3 miesiące kalendarzowe od ogłoszenia wyniku konkursu. Gdy Uczestnik nie odbierze nagrody w wyznaczonym
terminie, nagroda przepada.
Reklamacje.
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: ul. Morska 80, 81-225
Gdynia, z dopiskiem „konkurs” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie
później niż 3 dni od ogłoszenia Zwycięzcy. Reklamacje zgłaszane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej.
Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego
nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie telefonicznie lub drogą mailową.
Zapytania dotyczące zasad Konkursu można przesyłać za pośrednictwem profilu na facebooku: @skoda.plichta.

Postanowienia końcowe.
47. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i przez Zgłoszenie do Konkursu
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
48. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika
z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
49. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie,
a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
50. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez przystąpienie do Konkursu.
51. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

