
 

Regulamin Konkursu 

„ZMIERZ SIĘ Z NOWĄ CUPRĄ” 

 

 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest spółka GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30 - 403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000433795,  NIP: 679-25-75-669 (zwana dalej PGD).   

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej 

Regulaminem) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Konkursu. Przez Uczestnika 

Konkursu rozumie się każdą osobę, która w dniach 05-15.09 2017 roku wyśle do PGD za 

pośrednictwem strony http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze 

zgłoszenie udziału w Konkursie oraz spełni inne warunki uczestnictwa opisane w niniejszym 

Regulaminie. 

 

4. Informacje o Konkursie będą zamieszczane na : 

a. Funpage’u PGD w portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/GrupaPGD); 

b. Stronach wydarzenia utworzonych na portalu społecznościowym Facebook 
https://facebook.com/events/311646745966119 
https://facebook.com/events/133783173901306 

c. Stronie www PGD (www.pgd.pl); 

d. Blogu PGD (www.blog.pgd.pl). 

 

 

5. Konkurs polega na wyłonieniu spośród Uczestników 40 zwycięzców (20 dla lokalizacji w 

Krakowie oraz 20 dla lokalizacji w Słomczynie), których prace konkursowe zostaną ocenione 

przez jury za najciekawsze.  

 

6. Celem Konkursu jest promocja nowego Seata Leon Cupra. 

 

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 05 -15.09 2017 roku za pośrednictwem strony 

http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze.  

 

8. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim 

jego potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej 

http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze 

 

9. Przed udziałem w Konkursie każdy zainteresowany powinien zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem i go zaakceptować. 

http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze
https://www.facebook.com/GrupaPGD
https://facebook.com/events/311646745966119
https://business.facebook.com/events/133783173901306
http://www.pgd.pl/
http://www.blog.pgd.pl/
http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze
http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze


 

 II. Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

 Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Uczestnika, a także wyrażenie 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz kontakt w celach marketingowych;  

 polubienie Funpage-u Grupy PGD na Facebooku https://www.facebook.com/GrupaPGD; 

 akceptacja Regulaminu; 

 ukończenie 18 lat i posiadanie ważnego prawa jazdy; 

 posiadanie na własność samochodu osobowego lub użytkowanie pojazdu na podstawie 

umowy leasingu,  

 poinformowanie PGD o marce, modelu i mocy (ilość koni mechanicznych) samochodu 

posiadanego na własność lub użytkowanego na podstawie umowy leasingu; 

 wysłanie zgłoszenia udziału w  Konkursie. 

 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na: 

 Wypełnieniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem 

http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze; 

 Przesłanie pracy konkursowej: zdjęcia przedstawiającego Uczestnika podczas realizacji pasji 

związanej ze sportami samochodowymi oraz krótkiej wiadomości (maksymalnie 700 znaków) 

opisującej pasję Uczestnika. 

 

3. Osoby niespełniające warunków uczestnictwa w Konkursie nie będą brane pod uwagę przy 

ocenie prac konkursowych. 

 

III. Konkurs 

1. Konkurs polega na przedstawieniu najciekawszej pracy obrazującej Uczestnika podczas 

realizacji pasji związanej ze sportami samochodowymi oraz krótkiej wiadomości (maksymalnie 

700 znaków) opisującej pasję Uczestnika. 

 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury w składzie Sebastian Woźniak, Andrzej Gerlich, Marcin 

Wojciechowski, Bartosz Sedlak, Wojciech Syta, Karolina Wleciał.  

 

3. Przy wyborze zwycięzców jury będzie brało pod uwagę sposób przedstawienia pasji Uczestnika 

oraz artyzm zdjęcia. 

 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniach 18-20.09.2017. 

IV. Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest udział w Evencie organizowanym przez PGD o wartości 1438,75 zł. 

 

2. PGD zapewnia 40 nagród, przy czym 20 nagród zostanie zrealizowanych w Krakowie w dniu 20 

września 2017 roku na torze Moto Park Kraków, 20 nagród w Słomczynie w dniu 6 października 

2017 roku, na torze Autodrom Słomczyn. 

 

http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz-sie-na-torze


 

3. PGD dodatkowo w trakcie realizacji Eventu przeprowadzi konkurs polegający na: najszybszym 

przejeździe na torze Leonem Cupra wraz z instruktorem, w którym przyzna 6 nagród, przy czym 

3 nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Eventu w Krakowie w dniu 30 września 2017 roku 

na torze Moto Park Kraków, a kolejne 3  nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Eventu  w 

Słomczynie w dniu 6 października 2017 roku, na torze Autodrom Słomczyn. Nagrodą w 

konkursie, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie: Zegarek z kolekcji SEAT MotorSport o 

wartości 442,36 zł.  

 

4. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie udziału w Konkursie zobowiązani są wskazać lokalizację 

Eventu, którą są zainteresowani, tj. Kraków albo Słomczyn. 

 

5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

 

6. Zwycięzca powinien dysponować samochodem osobowym, zgłoszonym w trakcie rejestracji 

udziału w Konkursie, w celu uczestnictwa w Evencie. 

 

7. Event polega udziale w wykładzie z zakresu doskonalenia techniki jazdy, udziale w praktycznym 

szkoleniu w zakresie doskonalenia techniki jazdy z wykorzystaniem pojazdu Uczestnika, udziale 

w teście nowego pojazdu Seat Leon Cupra pod okiem instruktorów na specjalnie 

przygotowanym torze. Event zostanie zorganizowany w godzinach od 11 do 17. 30 PGD 

zapewnia posiłek dla uczestników Eventu. 

 

8. W trakcie Eventu Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów oraz 

zachowania bezpieczeństwa. Uczestnik pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

innych substancji o podobnym działaniu zostanie wykluczony z udziału w Evencie. Uczestnik 

może zostać wykluczony z udziału w Evencie także w przypadku, jeżeli stan techniczny pojazdu 

Uczestnika lub zachowanie Uczestnika zagrażają bezpieczeństwu uczestników Eventu, a także, 

gdy wystąpią inne okoliczności powodujące niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Uczestników 

Eventu.  

 

9. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, PGD przyzna 

dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego podatku 

obciążającego zdobywcę tej Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed 

wydaniem Nagród PGD pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób 

fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie 

podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. 

 

V. Dane osobowe. Informacje handlowe.  Prawa autorskie. 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu, adres zamieszkania) na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma Grupa PGD Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków. 

 



3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingu 

bezpośredniego produktów lub usług własnych PGD oraz w celach statystycznych.  

 

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w Konkursie.  

 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu PGD informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej oraz na używanie przez PGD telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących, których Uczestnik jest abonentem lub 

użytkownikiem końcowym, dla celów marketingu bezpośredniego usług lub towarów 

oferowanych przez PGD. 

 

7. Uczestnik udziela PGD nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z 

pracy konkursowej (zdjęcie + opis) oraz wykorzystanie wizerunku Uczestnika uwidocznionego 

na zdjęciu w zakresie: 

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

VI. Postanowienia Końcowe 

1. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem uczestników w związku z 

Konkursem. 

 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. 


