
Regulamin konkursu „[Spotkaj się z Dudkiem w realu]” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „[Spotkaj się z Dudkiem w realu]” (dalej „Konkurs”) jest Afekt Sp. z o. o
z siedzibą w Poznaniu (60-119), ul. Andrzejewskiego 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000390702, NIP 779 239 61 92,  REGON 301799438, o kapitale zakładowym w kwocie 10 000,00
zł (dalej „Organizator”).

2. Konkurs  zorganizowany  jest  na  zlecenie Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143,
NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, dalej „VGP” w ramach projektu Volkswagen Castrol Cup
2014.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej argumentacji na pytanie: „Dlaczego to właśnie ja
powinienem spotkać się z Jerzym Dudkiem?”.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie od dnia 14 sierpnia
2014 r. do dnia 27 sierpnia 2014 r.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoba
fzyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, oraz spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym
regulaminie (dalej „Uczestnik”).

2. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie

organów Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Pucharu Volkswagen Castrol Cup. Pod pojęciem
pracowników rozumie się osoby działające na rzecz ww. podmiotów na podstawie stosunku
pracy, stosunku cywilnoprawnego lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej lub faktycznej. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także osoby najbliższe osób wymienionych w pkt.
3 powyżej. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej
samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest: 
1) obejrzenie w dniu 24 sierpnia 2014 o godzinie 10.00 oraz 14:55 relacji z V rundy

VWCC2014 (Slovakiaring) na żywo poprzez technologię livestreaming, dostępną podczas V
rundy VWCC na ofcjalnej stronie pucharu htp/www.volkswagencastrolcup.pl 

2) umieszczenie do 27 sierpnia 2014, godzina 23:59 w formie komentarza pod postem z
f l m e m z z a p o w i e d z i ą k o n k u r s u n a o f c j a l n y m p r o f l u n a f a c e b o o k :
www.facebook.com/VolkswagenCastrolCup odpowiedzi na pytanie, które miejsce zajął
Jerzy Dudek podczas V rundy pucharu VWCC 2014 w drugim wyścigu wraz z krótką
argumentacją, dlaczego właśnie ten Uczestnik Konkursu ma spotkać się z Jerzym Dudkiem.
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2. Zwycięzcą zostanie jeden Uczestnik Konkursu, który odpowie prawidłowo na pytanie oraz udzieli
najciekawszej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie ja powinienem spotkać się z Jerzym
Dudkiem?”. Zwycięzcę wyłoni komisja złożona z przedstawicieli Organizatora. 

3. Informacje o Konkursie oraz regulamin Konkursu znajdują się na ofcjalnej stronie
htp://www.volkswagencastrolcup.pl 

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Volkswagen Group Polska.
2. Organizator skieruje do zwycięzcy Konkursu wiadomość za pośrednictwem facebook.com z

prośbą o podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i PESEL. Pod warunkiem ich
nadesłania, ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi dnia 01.09.2014 do godz. 23:59 na  ofcjalnej
stronie internetowej VWCC, w tym na ofcjalnym proflu VWCC 2014 na facebooku. Organizator
prześle zwycięzcy zaproszenie do odbioru Nagrody.

3. Nagrodą w Konkursie (dalej jako „Nagroda”) jest spotkanie z Jerzym Dudkiem – na Torze
Poznań, podczas VII rundy VWCC oraz zaproszenie zwycięzcy na Tor Poznań na VII rundę
Volkswagen Castrol Cup 2014, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. Zaproszenie obejmuje:
wejściówkę do strefy VIP oraz wyżywienie w namiocie VIP, koszt dojazdu z miejsca zamieszkania
pociągiem PKP II klasy do Poznania lub koszt dojazdu samochodem do Poznania według
kilometrówki. Wartość Nagrody wynosi 1500 PLN. Zwycięzca na podstawie wydrukowanego
zaproszenia wysłanego przez Organizatora oraz dowodu osobistego będzie mógł odebrać
wejściówkę na Tor Poznań na VII rundę Volkswagen Castrol Cup 2014 bezpośrednio przed jej
rozpoczęciem. Koszty dojazdu rozliczone będą w terminie 14 dni.

4. Na Organizatorze spoczywa obowiązek weryfkacji danych osobowych zwycięzcy Konkursu.
5. W przypadku, gdy wydanie Nagrody w Konkursie będzie podlegało opodatkowaniu

zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fzycznych, do Nagrody zostanie dodana
nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Wartość nagrody pieniężnej
nie zostanie wydana zwycięzcy Konkursu lecz zaliczona na poczet poboru zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fzycznych. Od wartości Nagrody Organizator jako płatnik
dokona obliczenia, potrącenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fzycznych na konto właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi. 

6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości Nagrody w formie
pieniężnej, a także zamiany przyznanej Nagrody na inną nagrodę rzeczową. Nieodebranie
zaproszenia, o którym mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, oznacza
rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń
z tego tytułu wobec Organizatora. Brak podania lub podanie przez Uczestnika Konkursu
niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody
oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator ponadto oświadcza, że nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności nie jest zobowiązany do zapewnienia rekompensaty
fnansowej w przypadku ewentualnej niemożności wykorzystania przez Uczestnika Nagrody, bez
względu na przyczynę tego stanu rzeczy.

7. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności do
czynności związanych z ogłoszeniem wyników Konkursu, odebraniem Nagrody, stosownie do
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zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002
roku Nr 101, poz. 926 z zm.). Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego imienia
i nazwiska oraz wizerunku w związku z przeprowadzaniem Konkursu oraz w związku
z ogłaszaniem jego wyników i rozpowszechnianiem  tych wyników w mediach, w szczególności
w prasie, radiu, telewizji, sieci Internet oraz za pomocą druku, w tym druku wielkoformatowego.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego

zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach:
komunikacji z osobą, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem, a w szczególności
w celu weryfkacji danych, przekazania Nagrody, a także rozpatrzenia reklamacji.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.
Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numeru PESEL, adresu e-mail,
numer telefonu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z  Konkursem Uczestnicy mogą zgłaszać
Organizatorowi mailowo na adres konkurs@volkswagencastrolcup.pl wraz z uzasadnieniem
i tytułem maila „REKLAMACJA” lub listownie na adres: Afekt sp. z o.o., ul. Andrzejewskiego 23,
60-119 Poznań z dopiskiem „REKLAMACJA”. 

2. Termin na złożenie reklamacji to 14 dni od daty zakończenia.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w punkcie 2, niezawierające uzasadnienia

nie będą rozpatrywane.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy
naruszają zasady regulaminu, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w
szczególności zachowują się w stosunku do innych Uczestników w sposób agresywny, obraźliwy
lub używają słów powszechnie uważanych za obraźliwe/wulgarne. Organizator zastrzega także
możliwość zastosowania w stosunku do takich Uczestników usunięcia ich wpisów.

2. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do uczestniczenia w działaniach promocyjnych 
związanych z Konkursem w szczególności obecnością w mediach współpracujących
z Organizatorem w zakresie Konkursu.

3. Niniejszy regulamin jest  jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów

technicznych ani też nie gwarantuje, że oprogramowanie za pomocą, których konkurs jest
przeprowadzany będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności
za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności
w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu na wypadek, gdy konieczność ich
wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie
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spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie
regulaminu zostanie opublikowana na ofcjalnej stronie internetowej VWCC na 14 dni przed
wejściem zmian w życie. W przypadku nieakceptowania zmian, o których mowa w pkt 6 powyżej
Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie.

7. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmian oraz
przekazania w drodze wiadomości e-mail wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w
Konkursie przed dniem dokonania zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia
Uczestników Konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 

8. Uczestnik Konkursu, który nie wyraża zgody na zmianę regulaminu może żądać usunięcia swoich
d a n y c h p o p r z e z w y s ł a n i e m a i l a z o ś w i a d cz e n i e m o r e z y g n a c j i n a a d r e s
konkurs@volkswagencastrolcup.pl. Dane Uczestnika zostaną zlikwidowane, a Dane Uczestnika
usunięte w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Organizatora oświadczenia
o rezygnacji.

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.volkswagnecastrolcup.pl. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
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