REGULAMIN KONKURSU „MOTORSPORTOWE EMOCJE!”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy,
kapitał zakładowy 639.875.370 € (wpłacony w całości) Sąd Rejonowy w Hamburgu HRB 113611, prowadząca
działalność na terytorium Polski poprzez BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (31-358) ul.
Jasnogórska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000345546 posiadającą NIP: 9720865431, REGON: 12111742900000 (zwaną
dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Motorsportowe emocje!” (zwany dalej „Konkursem”).
3. Konkurs prowadzony będzie w terminie od dnia 22 września 2017 r. do dnia 24 września 2017 r. na podstawie
niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
4. Udział w Konkursie mogą wziąć przedsiębiorcy, którzy prowadzą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
nieautoryzowany warsztat samochodowy i/lub sklep motoryzacyjny, a także zatrudnieni w nieautoryzowanych
warsztatach samochodowych oraz sklepach motoryzacyjnych: mechanicy, doradcy serwisowi, specjaliści ds.
sprzedaży, pracownicy administracyjni. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są:
a) pracownikami Organizatora;
b) członkami rodzin osób wymienionych w ppkt a) powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych oraz małżonków tych osób.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Uczestnik Konkursu, którego zadanie konkursowe zostało nagrodzone w wyniku przeprowadzonego Konkursu
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwany jest dalej „Laureatem”.
7. Informacja o Konkursie i niniejszym Regulaminie, w tym o zasadach uczestnictwa, będzie dostępna na stronie
internetowej dostępnej pod adresem www.warsztat.castrol.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie (00876) przy ul. Chłodna 51.
II.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w czasie trwania 16. Targów Części Zamiennych Narzędzi i
Wyposażenia Warsztatów odwiedzić wybrane stoisko Organizatora i zgłosić swój udział poprzez czytelne
wypełnienie dostępnej na stoiskach Ankiety podając: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email, rodzaj prowadzonej działalności, numer NIP, adres warsztatu, sklepu lub sklepu z warsztatem, zajmowane
w firmie stanowisko oraz wykonując zadanie konkursowe, polegające na ułożeniu hasła zawierającego wyrazy
Castrol i motorsport, odnoszącego się do motorsportowych aktywności marki Castrol. Ankieta zawiera także
oświadczenie o akceptacji regulaminu Konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora
podanych przez Uczestnika danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia i ogłoszenia
Laureata. Ankiety nieczytelne lub niekompletne nie będą przedmiotem oceny.
2. Zadanie u konkursowe nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszającym w jakikolwiek
sposób obowiązujące prawo, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających
wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające
uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Prace zawierające takie
treści nie będą przedmiotem oceny.
3. W przypadku złożenia dwóch Ankiet w Konkursie przedmiotem oceny będzie jedno zadanie konkursowe.

III.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest 20 zestawów promocyjnych filmu Fast&Furious 8, zawierających
czapkę-bejsbolówkę, t-shirt, metalową butelkę-termos na napoje oraz długopis. Wartość każdego zestawu wynosi

200 PLN. Wydanie nagrody dla Laureata nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
2. Trzyosobowa Komisja Konkursowa, której członkowie zostali wyłonieni przez Organizatora, będzie czuwać
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokona weryfikacji Ankiet pod kątem ich poprawności oraz
czytelności i wybierze 20 zwycięskich zadań konkursowych, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając
adekwatność, oryginalność i walory artystyczne wykonania zadania konkursowego, tj. jej kreatywność,
oryginalność, zgodność z wartościami Organizatora, w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Konkursu.
3. Dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru dziesięciu Ankiet, które zajmą dziesięć kolejnych miejsc
rezerwowych.
4. Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół. Komisja pracuje na posiedzeniu niejawnym, w którym nie
mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu.
5. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody na wskazany w Ankiecie numer telefonu kontaktowego
w terminie nie później niż do dnia 9 października 2017 r.
6. Przedstawiciele Organizatora podejmą co najmniej pięć prób połączenia się telefonicznego z Laureatem przez
cztery kolejne dni robocze, w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami każdego dnia.
Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie
się poczty głosowej, brak możliwości połączenia się z Laureatem (np. przebywanie poza zasięgiem sieci,
wyłączony telefon).
7. W przypadku niemożności połączenia z Laureatem, nagroda, która została mu przyznana zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu przechodzi na pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej, w sposób
wskazany w ust 6 powyżej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Laureata..
9. Laureat nie ma prawa do żądania zamiany nagrody na inną, ani zamiany na ekwiwalent pieniężny.
IV.

PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest: BP Europa SE z
siedzibą w Hamburgu, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, kapitał zakładowy 639.875.370 € (wpłacony w
całości) Sąd Rejonowy w Hamburgu HRB 113611, prowadząca działalność na terytorium Polski poprzez BP
Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (31-358) ul. Jasnogórska 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546
posiadającą NIP: 9720865431, REGON: 12111742900000.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i przekazywane przez Administratora danych
osobowych podmiotom działającym na zlecenie Administratora danych osobowych w celach związanych z
udziałem Uczestników w Konkursie, w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w celach
realizacji jego postanowień, tj. prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia i ogłoszenia Laureata, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (j.t.: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) .
4. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt II oraz III jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Uczestnikom Konkursu, którzy udostępniają dane osobowe w celu wzięcia udziału w Konkursie, przysługuje
prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika.

6. Wszelkie oświadczenia dotyczące danych osobowych Uczestnika należy kierować w formie pisemnej drogą
listową na adres BP Europa SE Oddział w Polsce, oddział w Warszawie (00-867) ul. Chłodna 51 z dopiskiem
„Motorsportowe emocje!” bądź na adres eemail: castrolbiuro@bp.com
V.

PRAWA AUTORSKIE

1. Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 t.j.).
2. Uczestnik składając Ankietę z zadaniem konkursowym w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
potwierdza, że posiada do niego pełne, niczym nieograniczone i wyłączne prawa autorskie. Uczestnik ponosi
wobec Organizatora i osób trzecich pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich w
związku z przedłożonym zadaniem konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z zadania konkursowego na potrzeby Konkursu i w celu
realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz jej zarchiwizowania na czas nieoznaczony po zakończeniu
Konkursu. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

VI.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi na piśmie.
2. Pisemna reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Motorsportowe emocje!” Lub na adres e mail: castrolbiuro@bp.com.
Reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja
w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem wysłanym
na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Konkursu oraz określa
prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 października 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002, nr 101, poz. 926, t.j. z późn. zm.).
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

