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Regulamin Konkursu Samochody Volkswagen typu BEV i PHEV 

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem Konkursu jest  Porsche Inter Auto Polska Sp. Z o.o. oddział Volkswagen Porsche 

Krańcowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowa 42/44, 61-037 Poznań- znanym dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Konkurs trwa od 10.06.2021 do 31.08.2021 

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.  

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu 

oraz oświadczeń z nim związanych.  

6. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, 

o których mowa w ust 5.  

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie:  

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i 

przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu 

Konkursu.  

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części 

Regulaminu jednego Laureata Konkursu tj. Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu wykaże się 

kreatywnością i stworzy najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowaną wcześniej opinię 

dotyczącą wyboru  Samochodu elektryczne i/lub hybrydowego marki Volkswagen.  

3. Uczestnikami Konkursu stają się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

które odbędą jazdę testową samochodem typu BEV lub/i PHEV oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy. 

4. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie wyłącznie na formularzu 

zgłoszeniowym udostępnionym przez Organizatora.  

III. Zasady wyłonienia Laureata Konkursu i przyznania nagrody:  

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureata Konkursu, Organizator 

powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez 

Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

2. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą propozycję dokończenia zdania konkursowego 

„„Wybieram samochód elektryczny/hybrydowy, bo…..”.  

3. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę specjalną dla Laureata Konkursu.  

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w siedzibie Organizatora.  

5. Laureat zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną lub mailową do dnia 06.09.2021, a 

następnie informacja o wybranej i nagrodzonej opinii na temat wyboru samochodu marki VW typu 

BEV/PHEV zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora https://vwpoznan.pl/.  
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6. Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się osobiście w salonie Porsche Krańcowa przy ul. 

Krańcowa 42/44 w Poznaniu . Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych 

Laureata w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Laureata, a także potwierdzenia jego 

pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego 

dokumentu tożsamości.  

7. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania 

Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyznania jej wcale.  

IV. Nagroda:  

1. Nagrodą w Konkursie jest użyczenie samochodu ID.4 na weekend z limitem 1000km. 

4. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.  

5. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.  

V. Dane osobowe  

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 

tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez 

przystąpienie do Konkursu.  

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody 

na otrzymywanie mailem informacji handlowych od Organizatora, także w tym celu. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do 

przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo 

dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione 

właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

VI. Postanowienia końcowe:  

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji po zakończeniu Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych opinii w we własnych kanałach 

komunikacyjnych  

3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego 

siedziby, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora 

w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach 

postępowania reklamacyjnego pisemnie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną 

powołaną przez Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie 

w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w 

przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank 

dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się 

o nagrody określone w Regulaminie. 

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na 

osobę trzecią.  
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6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych właściwych ustaw.  

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają 

charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.  

8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) 

poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w 

Konkursie.  

10. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


