Regulamin Konkursu Foto Facebook „I co ja robię tu?”

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „I co ja robię tu?” (dalej „Konkurs”) jest firma Powerbike S.A. z
siedzibą w Dąbrowie, ul. Batorowska 20, 62-070 Dopiewo, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest promocja marki Motorismo - sieci salonów z akcesoriami
motocyklowymi.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przed przystąpieniem do Konkursu użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem
Konkursu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie swojego zgłoszenia o którym mowa
w §2 co jest jednoznaczne z akceptacją przez użytkownika Regulaminu konkursu, a także z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
przez Powerbike S.A. z siedzibą w Dąbrowie, a także z wyrażeniem zgody na udostępnienie
Organizatorowi danych związanych z profilem użytkownika na Platformie Facebook, to jest :
imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika.
6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz do pobrania na stronie
internetowej: www.motorismo.pl
7. Przez przystąpienie do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis Facebook z
wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
Koordynatora, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3. Zgłoszenie konkursowe obejmuje przesłanie zdjęcia z najbardziej nietypowego miejsca
w którym uczestnik znalazł się ze swoim motocyklem. Zdjęcie musi zostać przesłane na
adres mailowy Organizatora: portal@motorismo.pl w terminie od 13 do 23 czerwca wraz z
podaniem danych osobowych Uczestnika.
4. Nadesłane zdjęcie konkursowe nie może być w żaden sposób przerobione graficznie.
Zdjęcia modyfikowane będą z konkursu wykluczone.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci za pośrednictwem
których użytkownicy biorą udział w konkursie.

§3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 13 czerwca 2014 roku do dnia 23 czerwca 2014 roku, przy czym:
- od 13 czerwca do 23czerwca Uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia na adres mailowy:
portal@motorismo.pl

- od 16 czerwca do 23 czerwca zdjęcia będą publikowane i sukcesywnie dodawane w miarę
nadsyłania przez Uczestników na FB Motorismo w albumie konkursowym
2. Zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę w terminie, o którym mowa w pkt.1.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie w ramach konkursu.
4. O wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu decyduje finalna decyzja 3 osobowej komisji powołanej
spośród pracowników firmy Powerbike S.A. – organizatora konkursu. Komisja wybiera
Zwycięzcę nagrody na podstawie głosowania. Uczestnicy mogą w trakcie trwania konkursu
zbierać like’i swoich zdjęć - ich liczba jednak nie decyduje ostatecznie o wygranej. Ogłoszenie
Zwycięzcy nastąpi w dniu 24 czerwca.
5. Zgłoszenia mogą zostać wykorzystane na portalu motorismo.pl oraz fanpage’u
facebook.com/motorismo
6. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu, jeżeli jego
zgłoszenie konkursowe jest: sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem w tym
narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie
uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym
lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do
stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie Regulaminu.
8. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie
decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie. Wykluczenie może nastąpić na
każdym etapie Konkursu.

§4. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. W konkursie organizator przewidział 1 nagrodę główną:
• Nagrodą w Konkursie jest wejściówka na szkolenie SpeedDay na Torze Poznań w
dowolnie wybranym przez Uczestnika terminie, w miarę dostępności miejsc. Terminy
szkoleń można sprawdzić na stronie www.speedday.pl
3. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

§5. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24 czerwca. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony
na FanPage'u Organizatora na Platformie Facebook.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie drogą mailową. Zwycięzca
konkursu zobowiązani są podać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej w
terminie 72 godzin od momentu otrzymania wiadomości elektronicznej informującej go o
zwycięstwie w Konkursie, swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe. Na podany przez
Zwycięzcę Konkursu adres korespondencyjny Organizator wyśle sposoby odebrania nagrody
7 dni od zakończenia Konkursu. W przypadku nie podania przez Użytkownika danych
adresowych we wskazanym powyżej czasie Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu
nagrody innemu uczestnikowi konkursu.

3. Zwycięzca Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak
przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4. W przypadku o którym mowa w §4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu nagroda pozostaje
własnością Organizatora.
5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy.
6. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie nagrody wynikające z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§6. Kontakt, zgłoszenia o niepoprawności działania aplikacji, reklamacje
1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem w tym z działaniem Aplikacji
konkursowej należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail:
portal@motorismo.pl
2. Wszelkie reklamacje w związku z Uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane
listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu, jednak nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla
pocztowego lub data nadania listu pocztą kurierską.
3. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika,
dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.
5. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w sporach
dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców.

§7.Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika
konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nie przyznania
nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie powszechnie
obowiązującego prawa, praw osób trzecich, praw autorskich, prawa do wizerunku osób
trzecich w udzielonej Odpowiedzi konkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo
nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika konkursu, niezawinione przez
Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia związane z wyłonieniem
Zwycięzców i publikacją wyników.
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu jest ograniczona i nie może
wynosić więcej wartościowo niż wygrana przez niego nagroda.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również
w trakcie trwania Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i
godziny publikacji wyników Konkursu.
7. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga

Organizator.
8. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania
sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi
awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub siła
oraz innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu
Organizator poinformuje na fanpage’u marki Motorismo na platformie Facebook.
10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób
powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w
związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do
Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe
w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin
nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

