
REGULAMIN KONKURSU Walentynki marzeń! 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Walentynki marzeń” i jest zwany dalej: „Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Jaworski Auto Sp. z o.o., ul. Okrężna 2G, 87-800 Włocławek. 

3. Zgłoszenia do konkursu będzie można składać na Stoisku Toyoty w CH Wzorcownia przy ul. Kilińskiego 3 we 
Włocławku w godzinach obsługi stoiska w dniach 10-18.02.2017r. lub w Siedzibie Organizatora przy ul. Okrężnej 2G 
we Włocławku pon.- pt. 8:00-18:00, so 8:00-14:00. 

Harmonogram pracy hostessy w CH Wzorcownia: 
 
10 luty – 16.00 – 19.00 
11 luty – 12.00 -  18.00 
12 luty – 13.00 -  19.00 
13 luty – 16.00 -  19.00 
14 luty – 16.00 -  19.00 
15 luty – 17.00 -  19.00 
16 luty – 17.00 -  19.00 
17 luty – 16.00 -  19.00 
18 luty – 15.00 -  19.00 

4. Kupony konkursowe dostępne będą w CH Wzorcownia lub w siedzibie Organizatora. Finał konkursu odbędzie się 
dnia 22.02.2017 r. w siedzibie Toyota Włocławek przy ul. Okrężnej 2G, 87-800 Włocławek. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest pracownikiem Jaworski Auto Sp. z o.o. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) osoba musi wypełnić formularz konkursowy, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane w zbiorze danych 
organizatora. 

c) osoba musi umieścić kupon konkursowy w urnie konkursowej, która mieści się przy stanowisku Toyoty w CH 
Wzorcownia przy ul. Kilińskiego 3, 87-800 Włocławek, lub w siedzibie Organizatora przy ul. Okrężnej 2G we Włocławku. 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Wybór zwycięzcy i ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 22.02.2017 r. w siedzibie Organizatora, przy ul. Okrężnej 
2G we Włocławku. Nagrody zostaną przyznane według niepodważalnej opinii organizatora konkursu: 

a) autor najlepszej, najciekawszej odpowiedzi uznanej wg Organizatora otrzyma nagrodę. 

2. Nagrodą w konkursie jest: 

1. Nocleg w Portofino, Aleja Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek, w tym: 

- kolacja dla dwóch osób, 

- możliwość skorzystania z sauny infrared, 

- możliwość skorzystania z Groty solnej, 

- nocleg w apartamencie, ze śniadaniem dla dwóch osób. 

Dojazd na miejsce odbędzie się Toyotą C-HR od Jaworski Auto Sp. z o.o. 

 



§ 4 

PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli firmy Jaworski Auto 
Sp. z o.o. 

2. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który poprawnie wykona Zadanie Konkursowe oraz którego Odpowiedź 
Konkursowa zostanie uznana za najciekawszą spośród nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryterium 
kreatywności, oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu, pomysłowości, unikalności etc. 

3. Ocena i wybór Zwycięzcy są ostateczne i niezaskarżalne. 

4. Komisja przyzna Nagrodę w dniu 22.02.2017 r. 

 

§ 5 

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

1. Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony telefonicznie o tym fakcie w ciągu 
jednego dnia roboczego od dnia wyłonienia przez Komisję Konkursową zwycięskiej odpowiedzi na numer telefonu, 
umieszczonego w ankiecie, zawierającą zwycięskie wykonanie Zadania Konkursowego. 

2. Organizator Konkursu podejmie 2 (dwie) próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, któremu komisja przyznała 
nagrodę, w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego. Próby kontaktu telefonicznego zostaną udokumentowane protokołem. W 
przypadku nieodebrania przez Uczestnika żadnego z połączeń telefonicznych, Uczestnik traci prawo do nagrody, a 
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu: 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego 
niezbędnych do przekazania nagrody. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

Informujemy o dobrowolności podawania swoich danych oraz o możliwości dostępu do treści tych danych, ich 
poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. 

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu 
usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu 

2.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www Organizatora 

3.Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, 
wydania, odbioru nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami 
określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 
poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik ma pełne prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4.W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

 


