
REGULAMIN KONKURSU  
 „Jazda testowa z ulubionym Koszykarzem” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs nosi nazwę  „Jazda testowa z ulubionym Koszykarzem” 
2. Organizatorami Konkursu są Jaworski Auto Sp. z o.o., ul. Okrężna 2G, 87-800 

Włocławek, oddział Bydgoszcz, Al. Jana Pawła 150 oraz Klub Koszykówki Włocławek 
S.A.. 

3. Czas trwania konkursu – 6.04.2018 – 30.04.2018. 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

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

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) nie jest pracownikiem Jaworski Auto Sp. z o.o. oraz Klubu Koszykówki S.A.; 

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 zadeklarować udział w konkursie wysyłając wiadomość mailową 
na adres mailowy: marketing@toyota.bydgoszcz.pl o następującej treści:  
„Deklaruję udział w konkursie „Jazda testowa z ulubionym Koszykarzem”, 
rezerwuję termin jazdy testowej w dniu…. O godzinie….. z zawodnikiem…. (data, 
godzina, nazwisko Koszykarza), 
 Imię, Nazwisko, Numer telefonu kontaktowego  
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.”, 
wybrany termin zostanie niezwłocznie potwierdzony przez organizatorów 
telefonicznie; w razie konieczności odwołania jazdy testowej prosimy o kontakt 
z Organizatorami. Deklaracja udziału w konkursie i akceptacja regulaminu jest 
jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o 
Ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane 
w zbiorze danych Organizatorów; 
c)   osoba musi być fanem profilu organizatorów oraz  udostępnić wydarzenie 
na swoim profilu prywatnym, 
d)  osoba musi posiadać prawo jazdy kat. B – jeśli uczestnikiem konkursu nie 
jest osoba pełnoletnia, która nie posiada aktualnego prawa jazdy kat. B, 
konieczne jest wyznaczenie kierowcy, który wykona jazdę testową (będzie 
posiadał prawo jazdy kat. B) . 
e)  W przypadku kiedy uczestnik konkursu jest niepełnoletni- Konieczne jest aby 
jego opiekun prawny wyraził zgodę na odbycie jazdy testowej wykonanej przez 
wykwalifikowanego Pracownika Salonu Samochodowego Toyota Włocławek, 
lub sam wykonał jazdę testową jeśli posiada aktualne prawo jazdy kat. B.  
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f)   osoba musi stworzyć video lub fotorelację z konkursowej jazdy próbnej i 
przesłać ją do organizatorów na adres mailowy marketing@toyota.bydgoszcz.pl 
do dnia 30.04.2018. 
g) Każdy uczestnik konkursu akceptując regulamin konkursu wyraża zgodę na 
opublikowanie swojej fotorelacji na portalach społecznościowych 
Organizatorów i oświadcza, że bezterminowo nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych praw względem Organizatorów.  

 
3. Terminy jazd testowych 

a) jazdy testowe odbywają się w określonych dniach, w określonych 
godzinach i z określonym Zawodnikiem:  
 
10 kwietnia (wtorek)- godz. 11.00-12.00, QUINTON HOSLEY 

 
11 kwietnia (środa)- godz. 13.00-14.00, ANTE DELAS 
 
16 kwietnia (poniedziałek)- godz.11.00- 12.00, IVAN ALMEIDA 
 
17 kwietnia (wtorek)- godz.13.00- 14.00, JAYLIN AIRINGTON  
 
18 kwietnia (środa)- godz. 15.30-16.30, SZYMON SZEWCZYK  
(całkowity czas jazdy testowej to maksymalnie 60 minut). 

b) w przypadku rezerwacji terminu i zawodnika uczestniczącego w jeździe liczy 
się kolejność zgłoszeń. 

 
 

§ 3 
NAGRODY 

1. Samochód marki Toyota użyczona na jeden weekend (odbiór auta w piątek, zwrot 
auta w poniedziałek w salonie Toyota Włocławek, ul. Okrężna 2G  z  jednym 
pełnym zbiornikiem paliwa na użytek  zwycięzcy. Użyczony na podstawie Umowy 
Użyczenia (załącznik do regulaminu). Użyczenie samochodu nastąpi w terminie 
dogodnym dla obu stron- nagroda dla osób pełnoletnich posiadających prawo 
jazdy kat. B. Voucher ważny do 30.06.2018. Nie ma możliwości wymiany nagrody 
na środki pieniężne lub przeniesienia na inną osobę. 
W przypadku, kiedy zwycięzcą konkursu jest osoba niepełnoletnia, nagrodę 
odbiera Opiekun lub istnieje możliwość wymiany nagrody na markowe gadżety 
Toyota Collection w kwocie do wysokości 100 zł , z wyłączeniem środków 
pieniężnych.  

2. Zestaw markowych gadżetów Toyoty (torba sportowa, kubek „fresh bidon”) oraz 
zestaw gadżetów klubowych. 

3. Każdy z uczestników konkursu otrzyma podwójne zaproszenie na mecz Anwilu 
Włocławek z Polpharmą Starogard Gdański, który zostanie rozegrany 22 kwietnia 
2018r. w Hali Mistrzów we Włocławku.  
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§ 4 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 

1. Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa złożona z 
dwóch przedstawicieli firmy Jaworski Auto Sp. z o.o. oraz Klub Koszykówki Włocławek 
S.A. 

2. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi , który prawidłowo wypełni WARUNKI 
KONKURSU wymienione w § 2 oraz wykona zadanie konkursowe w sposób 
najciekawszy, humorystyczny, nie obraźliwy,  względem opinii Organizatorów. 

3. Oceniane są: pomysł, wykonanie, humor, dbałość o detale. 

4. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne. 

5. Komisja  przyzna nagrodę w terminie uzgodnionym za porozumieniem stron. 

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują komisję 
konkursową składającą się z 2 osób. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, 
interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy. 

7. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Jaworski 
Auto Sp. z o.o.. Termin przekazania nagrody wyznaczony zostanie za porozumieniem 
stron. 

 

§ 6 

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7.05.2018. 

2. Zwycięzca konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony o 
tym fakcie telefonicznie do dnia 07.05.2018.  

3. Nazwisko zwycięzcy zostanie publikowane na Fanpage Facebook Jaworski Auto oraz 
Anwil Włocławek po zakończenia Konkursu. 

 
 

§ 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.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów.  

3. Informujemy o dobrowolności podawania dostępu do treści danych, ich poprawiania 
oraz kontroli ich przetwarzania. 

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

 



 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatorów Konkursu, stronie 
internetowej www.toyota.wloclawek.pl/konkurs oraz na FB. 

3. Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach urządzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru . Dane osobowe Uczestników Konkursu 
zostaną wykorzystywane 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 są Organizatorzy 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. 

 
 
 
 
Załącznik nr 1 
UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DEMONSTRACYJNEGO                       

Zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………………………………….między Jaworski 

Auto  Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku 

 Ul. Okrężna 2G reprezentowaną przez  - ………………..zwanym dalej Użyczającym 

a  ……………………………………………… 

z siedzibą / zamieszkałym przy ulicy  

telefon kontaktowy  : 

adres e-mail   

numer dowodu osobistego:  

numer prawa jazdy    Kategorii B wydane przez  P.M. BYDGOSZCZY 

zwanym dalej Biorącym w Użyczenie. 

Użyczający przekazuje do jazdy testowej Biorącemu w Użyczenie pojazd   

 

Od dnia   godzina  do dnia  godzina  

Stan pojazdu przed i po użyczeniu określa Protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy). 

1. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się prowadzić pojazd osobiście. Użyczający nie 

wyraża zgody na udostępnianie pojazdu osobie trzeciej.. 

2. Użyczający zabrania wyjazdu użyczonego pojazdu za granice Polski. 

3. Biorący w Użyczenie nie ma prawa bez specjalnej, pisemnej zgody Użyczającego  

wykorzystywać przekazanego pojazdu w  

     zawodach, rajdach ani w innych imprezach sportowych jak również dla celów 

zarobkowych. 

4. Biorący w Użyczenie ma obowiązek zwrotu pojazdu Użyczającemu na każde jego 

wezwanie. 



5. Przewożenie przedmiotów, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić 

wnętrze pojazdu jest niedopuszczalne. 

6. Biorący w Użyczenie odpowiada za wszystkie szkody powstałe z jego winy umyślnej 

oraz spowodowane jego niedbalstwem lub  

      lekkomyślnością (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym). 

7. Użyczający nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary 

pieniężne nałożone na Biorącego  

      w Użyczenie w czasie użytkowania przez niego pojazdu. W przypadku naruszenia 

przepisów o których mowa, Biorący  

      w Użyczenie zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych i złożenia 

stosownych zeznań lub wyjaśnień. 

8. Biorący w Użyczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie i 

telefonicznie Użyczającego oraz odpowiednie     

     władze o każdym wypadku drogowym powstającym w związku z korzystaniem z  pojazdu, 

niezależnie od tego po czyjej stronie  

     leży wina.   

9. Użyczający pokrywa koszty ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i AC. 

10. W razie szkody parkingowej, kolizji drogowej , wypadku drogowego, kradzieży 

pojazdu lub innej szkody powstałej w   

     ramach użyczenia pojazdu Biorący w użyczenie zapłaci Użyczającemu udział własny w 

szkodzie w wysokości 2.000zł     

     brutto. Biorący w użyczenie zapłaci Udział własny bez względu na fakt rozliczenia szkody 

-naprawy z ubezpieczenia  

     OC czy AC.  Wszelkie straty nie objęte ubezpieczeniem OC i AC lub uszkodzenie pojazdu 

odbiegające od naturalnego  

     zużycia  lub wynikające z kradzieży pokrywa Biorący w Użyczenie. 

 

11. Biorący w Użyczenie pokrywa bieżące koszty eksploatacyjne związane z 

użytkowaniem samochodu (np. paliwa, ). 

 

12. Dobowy limit przebiegu pojazdu wynosi 100 km . Biorący w użyczenie zapłaci 

użyczającemu  

     kwotę 1 zł za każdy kolejny kilometr ponad limit. Na dodatkowa kwotę, użyczający 

wystawi stosowną fakturę VAT. 

13. W czasie użytkowania samochodu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ( 

papierosy, cygara, fajki etc.) wewnątrz pojazdu. 

14. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się ponadto użytkować i obsługiwać pojazd 

zgodnie ze wskazówkami Użyczającego    

     zawartymi w “Instrukcji obsługi pojazdu ” . 

15. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania  

     cywilnego. 

16. Ewentualne koszty związane z umową użyczenia ponosi Biorący w Użyczenie. 

17. Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

      

 

…………………………………………………………….           

……………………………………………………………… 



        Czytelny podpis Biorącego w Użyczenie                                         Czytelny podpis 

Użyczającego  

        

Zostałem poinformowana/y, iż powyższe dane zbiera Jaworski Auto Sp. z o. o. z siedzibą we 

Włocławku przy ul. Okrężnej 2 G w celach marketingowych, a w szczególności dla 

nawiązania korespondencji lub kontaktu telefonicznego dotyczącego promocji nowych 

produktów i usług, będących przedmiotem działalności, oraz badania zadowolenia Klienta z 

dotychczasowej współpracy. Jaworski Auto  Sp. z o. o nie zamierza udostępniać zebranych 

danych innym podmiotom z wyjątkiem importera - Toyota Motor Poland Co Ltd z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 5 oraz  podmiotom współpracującym. Wyrażam zgodę 

ww. przedsiębiorstwom na przetwarzanie powyższych danych, jak i danych, które udostępnię 

w przyszłości, w tych samych celach, dla jakich zbiera je Jaworski Auto Sp. z o. o.. Mam 

świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam 

zawsze prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania. 

 

 wyrażam zgodę     nie wyrażam zgody 

 

 

 

Podpis Biorącego w użyczenie  .......................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


