Regulamin Konkursu „Wiosenny konkurs z GSBJ”
1. Organizatorem Konkursu „Wiosenny konkurs z GSBJ” (dalej „Konkurs”) jest autor bloga
www.annagrzesik.blog.motocaina.pl Anna Grzesik, ul Ujejska 71 42-520 Dąbrowa Górnicza.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin.
I. Czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od chwili publikacji posta dnia 11.04.2017 r. do godz.
23:59 dnia 30.04.2017 r. za pomocą strony www.annagrzesik.blog.motocaina.pl i fanpage'a
AMGblog: https://www.facebook.com/BlogerkaMotoryzacyjna/
2. Czas trwania Konkursu wraz z procesem reklamacyjnym obejmuje okres od 11.04.2016 r. do
15.05.2017 r. włącznie.
II. Warunki Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie
Rzeczpospolitej Polski i posiadających ważne prawo jazdy kat. B.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Koordynatora i osoby
współpracujące z którymkolwiek z ww. podmiotów przy organizacji Konkursu.
3. Celem Konkursu jest promocja marki Gliwicka Szkoła Bezpiecznej Jazdy.
III. Zasady udziału w Konkursie
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
Konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
2. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie są:
a) Napisanie komentarza pod postem konkursowym na fanpage'u AMGblog lub na blogu:
http://annagrzesik.blog.motocaina.pl/2017/04/11/wiosenny-konkurs-z-gsbj-wygraj-kursbezpiecznej-jazdy-oraz-przejazdzke-500-konnym-ferrari-f430/
b) W komentarzu powinna znajdować się odpowiedź na pytanie konkursowe: "Dlaczego
kierowcy nie chcą się doskonalić na kursach bezpiecznej jazdy?" oraz kontaktowy adres
email.
c) Rekomendowana długość komentarza to ok. 5-6 zdań.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zgłoszeń.
4. Uczestnicy zgłaszają propozycje wyłącznie własnego autorstwa, przy czym w sytuacji, gdy taka
sama propozycja zostanie zgłoszona przez większą niż 1 liczbę Uczestników, ważność zachowuje
tyko ta, która została zgłoszona jako pierwsza.

5. Ponadto, zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w
celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w
Konkursie, podczas wpisywania komentarza nie może zamieszczać:
a) treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b) treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności
naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,
c) treści obscenicznych lub pornograficznych,
d) treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści
rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
e) treści naruszających zasady netykiety,
f) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności
niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy
posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną
osobę.
6. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a zgłoszenie
danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować powiadomieniem
organów ścigania.
7. Ze wszystkich zebranych zgłoszeń w terminie od momentu publikacji posta dnia 11.04.2017 r. do
godz. 23:59 dnia 07.05.2017 r. Komisja Konkursowa składająca wyłoni 2 zwycięzców.
8. Kryteriami równoważnymi oceny będą:
a) Kreatywność odpowiedzi na pytanie.
b) Oryginalność przedstawionej pracy względem reszty zgłoszeń.
4. Decyzje komisji konkursowej są niepodważalne.
IV. Nagrody i zasady ich wydawania
1. Organizator przewiduje w Konkursie dwie nagrody łącznie:
I. Nagroda I stopnia (ilość: 1) kurs bezpiecznej jazdy w Gliwickiej Szkole Bezpiecznej
Jazdy znajdującej się w: ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice wraz z przejażdżką Ferrari
F430 po mieście Gliwice i trasie DTS o łącznej wartości 500 zł brutto.
II. Nagroda II stopnia (ilość: 1) kurs bezpiecznej jazdy w Gliwickiej Szkole Bezpiecznej
Jazdy znajdującej się w: ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice o wartości 300 zł brutto.
2. Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę w Konkursie.
3. Post z Listą Zwycięzców ukaże się najpóźniej dnia: 07.05.2017 r.

4. Zwycięzca powinien w terminie do 11.05.2017 r. odpowiedzieć na informujący o wygranej email
oraz wybrać dogodny termin odbioru nagrody w Gliwickiej Szkole Bezpiecznej Jazdy, jednak nie
później niż do dn. 31.05.2017 r.
5. Nagrody zostaną wydane do dnia 31.05.2017 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
6. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.
7. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, ani na ekwiwalent
pieniężny.
9. Organizator ma prawo poprosić wygranego o skan dowodu osobistego w celu weryfikacji
tożsamości oraz o ukazanie aktualnego dokumentu uprawniającego do kierowania samochodami
osobowymi.
10. Zwycięzca, przed przystąpieniem do obioru nagrody zobowiązany jest zapoznać się z
wewnętrznym regulaminem gliwickiego ośrodka, a w przypadku odbioru nagrody głównej (kurs
bezpiecznej jazdy + przejażdżka Ferrari), podpisania stosownych oświadczeń, wymaganych przez
podmiot udostępniający samochód.
V. Reklamacje i Pytania
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo, w terminie do 14 dni od ostatecznej daty otrzymania nagrody
włącznie do składania reklamacji co do jego przebiegu i wyników.
2. Wszelkie reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres anna.m.grzesik@gmail.com
3. Decyduje data wysłania wiadomości email.
4. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, adres i telefon osoby sporządzającej reklamację,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
VI. Dane osobowe
1. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani jako zwycięzcy w niniejszym Konkursie, podając swoje dane
osobowe określone w punkcie IV ust. 4 niniejszego regulaminu niezbędne do poprawnego wydania
nagrody jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu poprawnej
realizacji konkursu i wydania im nagrody.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi bazy danych osobowych. Dane przesłane przez
uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewnienia poprawnego przebiegu
konkursu i wypełnienia jego założeń.
3. Dane osobowe pozyskane od zwycięzców niniejszego konkursu będą przetwarzane przez

Koordynatora tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego konkursu.
4. Dane osobowe pozyskane w ramach reklamacji i/lub drogą pocztową w przypadku
pojawiających się pytań od uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
poprawnego przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5. Dane osobowe po zakończeniu konkursu zostaną zniszczone.
VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na:
http://annagrzesik.blog.motocaina.pl/2017/04/11/wiosenny-konkurs-z-gsbj-wygraj-kursbezpiecznej-jazdy-oraz-przejazdzke-500-konnym-ferrari-f430/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009
r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie,
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Sporządzono w dniu: 11.04.2017 r.

