
 

Regulamin konkursu „Mistrz Wymiany Opon – Automotive Parts Expo 2019” („Regulamin”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mistrz Wymiany Opon – Automotive Parts Expo 2019”, 

zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Polski Związek Przemysłu 

Oponiarskiego, ul. T. Rejtana 17 lok. 31, 02-516 Warszawa („Organizator”). 

 

2. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i 

informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, ogłoszone na stronie 

www.pzpo.org.pl , www.certyfikatoponiarski.pl lub w serwisie www.facebook.com na profilu 

Organizatora lub komunikaty kierowane bezpośrednio do uczestników Konkursu. 

 

3. Konkurs dotyczy osób, które zgłoszą się do wykonania zadania konkursowego na stoisku 

Organizatora podczas pierwszych dwóch dni wydarzenia Automotive Parts Expo 2019 w 

miejscowości Nadarzyn (tj. 25.10 oraz 26.10.2019) 

https://www.facebook.com/events/2269034030081709/   

 

4. Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, które bezbłędnie lub z jak najmniejszą liczbą błędów i 

w jak najkrótszym czasie  wykonają zadanie od Organizatora, polegające na wymianie opony 

samochodu osobowego, zgodnie z procedurą opisaną na stronie Organizatora 

www.certyfikatoponiarski.pl. Wspomniana procedura zostanie każdorazowo przedstawiona 

każdemu uczestnikowi Konkursu, a nad prawidłowym przebiegiem zadania będzie czuwał 

bezstronny ekspert z ramienia Organizatora. 

 

5. Konkurs będzie odbywał się w dwóch tożsamych edycjach. Jednakowe nagrody otrzymają 

zwycięzcy oraz laureaci II i III miejsca każdej z edycji. 

a) Edycja pierwsza odbywać się będzie w dniu 25.10.2019 od godz. 10:00 do godz. 16:00. 

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:30  

b) Edycja druga odbywać się będzie w dniu 26.10.2019 od godz. 10:00 do godz. 16:30. 

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 17:00 

 

 

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

 

7. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.pzpo.org.pl , www.certyfikatoponiarski.pl lub 

w serwisie www.facebook.com na profilu Organizatora 

 

http://www.pzpo.org.pl/
http://www.certyfikatoponiarski.pl/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/events/2269034030081709/
http://www.certyfikatoponiarski.pl/
http://www.pzpo.org.pl/
http://www.certyfikatoponiarski.pl/
http://www.facebook.com/


 

 

 

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i rozstrzygnięciem czuwa Arbiter - 

przedstawicieli Organizatora. 

 

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. (Dz.U. 2018, poz.165; ze zm.). 

 

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis 

Facebook. W związku z tym Facebook Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne 

roszczenia związane z przebiegiem Konkursu. 

 
11. Dane udostępniane przez Uczestnika zdefiniowanego poniżej w ramach Konkursu są 

informacjami udostępnianymi Organizatorowi. 

 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby powiązane z 

Organizatorem innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy oraz członkowie najbliższej 

rodziny wszystkich ww. podmiotów. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz 

przysposabiający. 

 

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone 

Regulaminem. 

 

4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz 

poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane są w Regulaminie „Uczestnikami" lub 

odpowiednio „Uczestnikiem”. 

§ 3 PRAWA ORGANIZATORA 

 

1. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie 

Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione 

interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów, 

w ocenie Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja  

Organizatora  Konkursu  jest  w  tym  przedmiocie ostateczna. 



 

 

 

 

2. Organizator zastrzega  sobie prawo do odmowy uczestnictwa  w  Konkursie, w  stosunku  do 

Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy   

zaistnieje   uzasadnione   przypuszczenie, że  dany  Uczestnik  może  naruszać  interesy 

Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub  zabezpieczeń  i  zasad  

funkcjonowania  Konkursu,  a  także  w  innych  uzasadnionych przypadkach – takie działanie 

uczestnika będzie podstawą do dyskwalifikacji. 

 

3. Niedopuszczalne  jest  podejmowanie  przez  Uczestników  działań  sprzecznych  z  prawem, 

uznanych  powszechnie  za  naganne  moralnie, społecznie niewłaściwych lub naruszających 

zasady etykiety. 

 
§ 4 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) mieć ukończone 18 (słownie: osiemnaście) lat 

b) zgłosić się jako uczestnik konkursu, zgodnie z §1 pkt 3 i 5 

c) potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

 

2. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagród zwycięzcom ma charakter ostateczny i nie podlega 

procedurze odwoławczej.  

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z: 

a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w związku z udziałem 

w   Konkursie   oraz   ich  publikację  we  wszelkiego  rodzaju  materiałach  informacyjnych o 

Konkursie,  jak  również  w  materiałach  promocyjnych,  reklamowych,  marketingowych i 

prasowych,  w  tym  w  prasie,  Internecie  i  na  ulotkach  bez  ograniczenia,  co  do  czasu i 

terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

 

4. Wycofanie którejkolwiek ze zgód jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

5. Organizator  może  posługiwać  się  materiałem fotograficznym lub video dokumentującym 

udział danego Uczestnika w Konkursie,  w  szczególności  na  wszelkiego  rodzaju materiałach  

reklamowych i  promocyjnych,  niezależnie  od  formy  ich  utrwalenia  bądź rozpowszechniania, 

a także w celach marketingowych i informacyjnych, bez konieczności zawierania odrębnej 

umowy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.  

 

§ 5 ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY 



 

 

 

 

1. W czasie trwania obu edycji Konkursu, o czym mowa w § 1 pkt 5,  zostaną przekazane po 2 

(słownie: dwie) nagrody w postaci: 

a) Za zajęcie pierwszego miejsca – puchar, dyplom, voucher na zestaw 4 opon zimowych, 

klasy premium, do samochodu osobowego, o wartości do 4 000 zł brutto, klucz 

dynamometryczny z homologację marki Würth, lokalizator oraz roczna prenumerata 

miesięcznika Przegląd Oponiarski.  

b) Za zajęcie drugiego miejsca – dyplom, klucz dynamometryczny z homologację marki 

Würth, lokalizator oraz roczna prenumerata miesięcznika Przegląd Oponiarski.  

c) . Za zajęcie trzeciego miejsca – dyplom, lokalizator oraz roczna prenumerata 

miesięcznika Przegląd Oponiarski. 

 

2. Wyniki Konkursu będą publicznie ogłoszone:  

a) w przypadku pierwszej edycji – w dniu 25.10.2019 r. o godz. 16:30 na stoisku 

Organizatora podczas Automotive Parts Expo 2019 w miejscowości Nadarzyn.  

b) w przypadku drugiej edycji – w dniu 26.10.2019 r. o godz. 17:00 na stoisku 

Organizatora podczas Automotive Parts Expo 2019 w miejscowości Nadarzyn.  

  

3. Do otrzymania nagrody będą uprawnione jedynie te osoby, które w podanym wyżej terminie i 

godzinie, pojawią się na stoisku Organizatora. W przypadku niepojawienie się zwycięzców, 

nagrody otrzymają kolejne obecne osoby, zgodnie z oficjalnymi wynikami Konkursu.  

 

4. W przypadku nagrody, w postaci kompletu opon zimowych, za zajęcie pierwszego miejsca, 

Organizator ustali ze zwycięzcą dokładny rozmiar. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na 

koszt Organizatora, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. 

 

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz. Prawo do nagrody nie 

może zostać przeniesione na inną  osobę.  Organizator zachowuje  prawo  do  zmiany  nagród  

na  nagrody  tożsame wartościowo. 

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

3. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Akcji. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 

podstawie zgody, przed jej cofnięciem.  



 

 

 

4. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

Konkursu i dostarczenia nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas 

trwania Akcji oraz przez 5 (słownie: pięć) lat od jej zakończenia.  

5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub 

organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Organizator korzysta w związku z 

prowadzeniem Konkursu, tj. w szczególności kancelariom prawnym i podatkowym, firmom 

kurierskim i pocztowym. 

6. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  w  związku  z  Konkursem  nie  obejmuje 

automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

7. Dane  osobowe  Uczestników  nie  są  przekazywane  do  państw  trzecich  (poza  obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

8. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik może także wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Ponadto, Uczestnik może 

wnieść skargę do organu nadzoru (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  

2,  00-193  Warszawa),  jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, można 

znaleźć  w  Polityce  Prywatności,  dostępnej  pod  adresem:  

https://certyfikatoponiarski.pl/polityka-prywatnosci/  

 

§ 7 REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje  Uczestników  związane  z  prawidłowością  przebiegu  akcji,  muszą  być 

sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji na adres Organizatora, jednak w każdym 

przypadku nie później niż do dnia 15 listopada 2019r. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do 

biura Organizatora. Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowy powód/powody 

reklamacji oraz zawierać:  

a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; 

b. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik 

oczekuje odpowiedzi na reklamację;  

c. dokładny opis i powód reklamacji.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 10 dni od daty otrzymania 

reklamacji. 

3. Decyzja  Organizatora  w  zakresie  uznania  albo  nieuznania  reklamacji  jest  ostateczna i 

zamyka postępowanie reklamacyjne. Uczestnik, którego roszczenia nie zostały uwzględnione 

może dochodzić ich na zasadach ogólnych, przed sądem.  

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

https://certyfikatoponiarski.pl/polityka-prywatnosci/


 

 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania lub dostarczenia nagrody z 

przyczyn leżących po stronie laureatów Konkursu. 

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  opóźnienia  lub  jakiekolwiek  przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

3. Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  powstałe  szkody  spowodowane 

podaniem  nieprawdziwych  danych  bądź  innego  typu  nieprawidłowości  po  stronie 

Uczestników. 

4. Organizator  ani  inne  podmioty  współpracujące  przy  organizacji  Konkursu,  nie  ponoszą 

odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich 

ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w trakcie jego trwania bez podania 

przyczyny.  

6. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

7. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć 

polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby 

Organizator 

 


