Regulamin Konkursu „Wygraj POLO na weekend”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj POLO na weekend” jest Auto Forum Sp. z o.o. Płock, ul. Wyszogrodzka 154,
NIP 774-26-30-579, REGON 611070855,wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000198112; kapitał zakładowy: 2 406 404 zł
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Konkurs trwa od 19.03.2018 do 31.03.2018. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć
lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników
konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/ oraz na stronie
www.autoforum.vw.pl
5. Konkurs polega na wypełnieniu formularza konkursowego poprzez podanie danych osobowych oraz napisanie
kreatywnego opisu na temat: Mój plan na weekend z Polo.
Formularze będą dostępne na stoisku Auto Forum Sp. z o.o. w Galerii Mazovia- Wyszogrodzka 127, 09-409
Płock w terminie:
19-22.03.2018 oraz 26-29.03.2018 w godz.16-19
23 i 30.03 w godz. 17-20
24 - 25.03 w godz. 11-14 i 16-19
31.03 w godz. 11-15
oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/
6. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane
z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu
§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz pracownicy Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja postanowień Regulaminu dostępnego na:
• Stronie www.autoforum.vw.pl
• Fanpage’u https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/
• Do wglądu na stoisku Auto Forum Sp. z o.o. w galerii Mazovia, Wyszogrodzka 127, 09-409 Płock
w terminie:
19-22.03.2018 oraz 26-29.03.2018 w godz.16-19
23 i 30.03 w godz. 17-20
24 - 25.03 w godz. 11-14 i 16-19
31.03 w godz. 11-15
4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
- imię, nazwisko
- adres e-mail
- telefon
w celu organizacji konkursu oraz w celach archiwizacyjnych a w przypadku wyrażenia zgody również w celu
przeprowadzenia badania satysfakcji klienta, przeprowadzenia działań marketingowych oraz przedstawienia
oferty handlowej przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44,
jako administratora danych oraz przez Auto Forum Sp. z o.o. Płock, ul. Wyszogrodzka 154, NIP 774-26-30-579, dealera samochodów marki Volkswagen. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww.
celów. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako
zwycięzcy Konkursu na stronie www.autoforum.vw.pl oraz na fanpage’u
https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/.
6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych

w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz poprzez podanie danych osobowych oraz napisanie
kreatywnego opisu na temat: Mój plan na weekend z Polo.
2. W przypadku wypełnienia formularza przez fanpage https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/
Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego VolksawgenAutoForum.
3. Konkurs przebiega następująco:
a) od godz. 16.00 - 19.03.2018 do godz. 24.00 - 31.03.2018 Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia poprzez
wypełnienie formularza na fanpage’u https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/ lub
przekazaniu wypełnionego formularza pracownikowi Auto Forum Sp. z o.o. na stoisku w Galerii Mazovia Wyszogrodzka 127, 09-409 Płock w terminie:
19-22.03.2018 oraz 26-29.03.2018 w godz.16-19
23 i 30.03 w godz. 17-20
24 - 25.03 w godz. 11-14 i 16-19
31.03 w godz. 11-15
b) W dniach 3-4.04.2018 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców.
c) Najpóźniej w dniu 05.04.2018 zostaną opublikowane wyniki konkursu na stronie www.autoforum.vw.pl oraz
na fanpage’u https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/.
4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu wysyłając wiadomość na adres podany
w formularzu konkursowym.
5. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie, w przypadku wygranej, udziela Organizatorowi zgody na
prezentowanie pracy konkursowej na stronie www.autoforum.vw.pl oraz fanpage’u
https://www.facebook.com/VolkswagenAutoForum/
§4 Nagrody
1.

W ramach konkursu zostanie przyznana nagroda główna oraz 2 nagrody pocieszenia:
Za I miejsce: Volkswagen POLO na weekend, z zatankowanym bakiem, z limitem do 300 km.
Za II i III miejsce: zestaw gadżetów Auto Forum o wartości do 100zł netto.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną mailem oraz podania danych
osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa
powyżej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w
konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu
wobec Organizatora.
4. Wydanie nagród:
• Laureat główny otrzymuje od Organizatora zaproszenie upoważniające do bezpłatnego jednorazowego
użyczenia samochodu Volkswagen POLO na okres nie dłuższy niż od piątku (od godz. 16.00) do poniedziałku
(do godz.: 10.00).
• Samochód zostanie użyczony wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu
konkursowym. Zwycięzca Konkursu nie może przekazać nagrody innej osobie.
• Samochód może zostać odebrany oraz zwrócony wyłącznie u dealera marki Volkswagen Auto Forum Sp. z o.o.,
09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 154. Brak jest możliwości dostarczenia samochodu w inne miejsce.
•
Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez zwycięzcę Konkursu w związku z dojazdem zwycięzcy
Konkursu do lub od Dealera.
• Użyczenie samochodu nastąpi w terminie od 13 kwietnia 2018 roku do 30 września 2018 roku, przy czym
termin użyczenia samochodu będzie uzgodniony pomiędzy Organizatorem oraz laureatem Konkursu.
• W wypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, zaproszenie upoważniające do bezpłatnego
jednorazowego użyczenia samochodu nie zostanie zrealizowane w terminie do 30 września 2018 roku,
zaproszenie traci ważność, a Organizator nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek rekompensaty z
tego tytułu.

•
•
•
•

•
•
•

Organizator nie gwarantuje możliwości udostępnienia samochodu laureatowi Konkursu w wybranym przez
niego terminie. W takiej sytuacji Organizator może zaproponować laureatowi Konkursu inny dostępny termin
Użyczany samochód objęty jest wyłącznie obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
Koszt paliwa zatankowanego w momencie użyczenia samochodu pokrywa Organizator, ewentualne dalsze
zatankowanie samochodu odbywa się na koszt zwycięzcy Konkursu.
Warunkiem użyczenia samochodu jest zawarcie przez zwycięzcę Konkursu umowy użyczenia z Auto Forum Sp.
z o.o., okazanie dowodu tożsamości oraz ważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu
osobowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne, jednak niezbędne do
otrzymania nagrody. Organizator ma prawo odmówić użyczenia samochodu w przypadku braku akceptacji
przez zwycięzcę Konkursu warunków udostępnienia samochodu.
Laureat Konkursu zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności podczas korzystania z użyczonego
mu samochodu oraz nie będzie mógł wyjechać użyczonym samochodem poza granice Polski.
Nagrody za II i III miejsce zostaną przesłane na wskazany adres lub będą do odbioru w siedzibie organizatora.
Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu
konkursowym.
§5 Prawa Autorskie i inne

1.
2.

3.

Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do
umieszczonych treści, które zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób
trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu i regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o
zdyskwalifikowaniu zgłoszenia uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:
reklama@autoforum.pl
W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem
"Reklamacja” w terminie nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie
będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty
wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu
uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Płock, 19 marca 2018

