
 
 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE  
 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Konkursu 
„Samochodowe kręgle Maxi-Bowling ” przez KAREVA Justyna Suduł 14-200 Iława  
ul. Grunwaldzka13, zwanym dalej Organizatorem.  
1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  
a) Konkurs – wydarzenie, którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne składane przez 
Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com w którym Organizator 
zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody rzeczowej w zamian za najlepsze 
dzieło lub czynność na warunkach określonych w Regulaminie oraz w szczegółowych 
warunkach Konkursu.  
b) Laureat – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w trybie określonym w Regulaminie 
i szczegółowych warunkach Konkursu.  
c) Osoba - osoba fizyczna.  
d) Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika  
i Organizatora.  
e) Uczestnik – osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie dzieła lub czynności w 
sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.  
f) Zgłoszenie – czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu zgłoszone przez 
Uczestnika równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w Konkursie).  
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
2.1. Szczegółowe warunki konkursu zawierają w szczególności następujące informacje:  
a) rodzaj czynności lub dzieła jakie powinien wykonać Uczestnik,  
b) czas trwania Konkursu,  
c) nagrodę przewidywaną dla Laureatów  
d) zasady wyłonienia Laureata Konkursu.  
2.2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do 
udziału.  
2.4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych 
konsekwencji informując o tym Organizatora za pośrednictwem Serwisu.  
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
3.1. Uczestnikiem może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria (uprawniony 
do udziału):  
 
a) jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski,  
 

b) w dniu przystąpienia do Konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Regulaminu, 

c) nie jest pracownikiem Atrium Plejada Bytom, ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub 

rodzeństwem takiego pracownika.  

d) posiada ważne prawo jazdy 



e) posiada prawidłowy adres e-mail, którego używa, by wziąć udział w konkursie  
 
3.3 Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia 
o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.  
 
3.4. O wyborze Laureatów decyduje Komisja. 
 
3.5. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie 
spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia 
Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia 
szkody wyrządzonej Organizatorowi.  
 
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących 
przypadkach:  
 
a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,  
b) Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  
c) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,  
d) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,  
e) Uczestnik nie przedstawił zgody na uczestnictwo w Konkursie stosownie do pkt. 3.2. 
Regulaminu,  
f) Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących 
rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników.  
 
3.7. Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość majątkowych praw 
autorskich do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową lub 
drukarską,  
b) wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub użyczenie 
oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń,  
c) rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i czasie przez siebie wybranym 
, w szczególności w Internecie.  
 
3.8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Uczestnika w dowolnym 
celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć.  
 
3.9 Organizator jest uprawniony do dalszego rozporządzania majątkowymi prawami 
autorskimi do Zgłoszenia Laureata. W związku z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do zwycięskiego Zgłoszenia autorowi tego Zgłoszenia – Zwycięzcy 
konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne 
inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.  
3.10. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Uczestnika z chwilą 

wydania nagrody. 

3.11. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej 
Licencji do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia 



Konkursu zgodnie z Regulaminem i szczegółowymi warunkami Konkursu na polach 
eksploatacji wymienionych w pkt. 3.7. Regulaminu.  
 
3.12. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, o którym mowa powyżej, Zwycięzca 
Konkursu dodatkowo udziela Organizatorowi, nieodpłatnie, wyłącznego prawa do 
wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Zgłoszenia na polach eksploatacji, których dotyczy przeniesienie praw 
autorskich.  
 
4. PRZEBIEG KONKURSU  
 
4.1. Zasady uczestnictwa są następujące: 
 
- uczestnik konkursu musi stawić się do zewnętrznej strefy eventowej Targów 
Motoryzacyjnych MotoEVENT mieszczącej się na parkingu zewnętrznym Atrium Plejada 
Bytom pod adresem Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25, 41-923 Bytom, w dniu 
22.06.2019 r. w godzinach 12-18, a także w godzinach 18-19, jeśli pojawi się konieczność 
przeprowadzenia dogrywki 
 
- następnie uczestnik konkursu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy przygotowany 
przez dostawcę nagrody głównej, czyli dealera marki Opel w Bytomiu – Asko Sp. J. H. 
Kaptek, A, Sacher, M. Zabiegała 
 
- następnie uczestnik musi strącić za pomocą dedykowanego samochodu jak największą 
ilość dmuchanych kręgli i zdobyć jak największą ilość punktów, przy czym każdy kręgiel 
jest inaczej punktowany. Każdy uczestnik ma do dyspozycji 3 próby strącenia, których 
wynik jest sumowany. W przypadku kiedy do godziny 18 największa ilość punktów 
będzie zebrana przez więcej niż jedną osobę, czyli zostaną wyłonieni uczestnicy, mający 
tę samą ilość punktów, chcąc ubiegać się o nagrodę główną, muszą wziąć udział w 
dogrywce, która odbędzie się na stanowisku konkursowym w godzinach 18-19 w dniu 
22.06.2019 r. 
 
- spośród zebranych zgłoszeń na podstawie wyników uzyskanych przez uczestnik 
Komisja wybierze Laureata konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22.06.2019 na 
terenie Atrium Plejada Bytom, jak również Laureat zostanie powiadomiony drogą 
telefoniczną bądź mailową o swojej wygranej i sposobie odbioru nagrody. 
 
4.4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, chyba, że zostanie 
zaproszony do udziału w dogrywce przez organizatora. 
 
4.5. Zamieszczając Zgłoszenie konkursowe Uczestnik w zamian za możliwość wzięcia 
udziału w Konkursie upoważnia Organizatora i Zleceniodawcę do korzystania ze swojego 
wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu konkursowym na okres 18 miesięcy. Jeżeli w 
Zgłoszeniu konkursowym znajdą się wizerunki również innych osób poza Uczestnikiem, 
to Uczestnik zapewnia, że osoby takie udzieliły zgody na publikowanie ich wizerunku na 
okres 18 miesięcy.  
 
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 



4.1. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na bezpłatny wynajem samochodu na 

weekend z pełnym bakiem w następującej specyfikacji - Opel CROSSLAND X w specjalnej 

wersji na 120lat OPLA. Kolor niebieski z czarnym dachem i szarymi felgami. Silnik 1.2 

Turbo 110KM. 

4.2. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach wskazanych w 

szczegółowych warunkach Konkursu - do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład 

której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora.  

4.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu facebookowym Atrium Plejada Bytom, 
a werdykt jest werdyktem ostatecznym.  
 
4.4. Powiadomienie Laureata o wygranej nastąpi drogą mailową bądź telefoniczną do dnia 
25.06.2019 r., przy użyciu danych zamieszczonych w zgłoszeniu konkursowym 
  
4.5. Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu podania danych 
niezbędnych do wydania nagrody w terminie 3 dni od dnia nadania powiadomienia,  
o którym mowa w ustępie powyżej. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku 
nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zajęło kolejne miejsce  
w Konkursie. 
 
4.6. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych 
w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego 
faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takiej sytuacji 
nagroda będzie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło kolejne miejsce  
w Konkursie.  
 
4.8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 
4.9 Organizator zastrzega sobie także prawo do opublikowania imienia, nazwiska, zdjęć  
i informacji o Zwycięzcy Konkursu, jak również wywiadów z nim. 
 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
5.1. Roszczenia i reklamacje związane Konkursem powinny być zgłaszane w formie 
pisemnej (listem poleconym) na adres: KAREVA 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 13  
z dopiskiem „Reklamacja”. 
 
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu 
kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn 
reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną 
reklamacji, wskazanie Konkursu, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis 
zgłaszającego. 
 
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania. O decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego 
Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie (listem poleconym).  
 
7. WYMAGANIA FORMALNE 



 
7.1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie ważnego prawa jazdy.  
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie 
zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
powszechny. 
 
8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz 
szczegółowych warunków Konkursu. 
 
8.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią szczegółowych 
warunków Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu. 
 
8.5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U z 
2004 r., Nr 4, Poz. 27 ze zm.). 
 
8.6. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane 

przez Serwis ani osoby z nim związane, a Uczestnik zwalnia Serwis z odpowiedzialności 

wynikającej z udziału w Konkursie i jego przebiegu. 


