Regulamin konkursu
„Moto Zlot” w Europie Centralnej
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w
konkursie „Moto Zlot” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Mind Progress Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy 59-220, ul. Złotoryjska 63, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000419896, NIP: 6912497789, REGON:
021863259, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł (dalej: Organizator).
3. Konkurs odbywa się 26 kwietnia 2014r. na terenie Centrum Handlowego Europa
Centralna w Gliwicach w godzinach od 14:00 do 17:30.
4. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
5. Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu w Punkcie Informacyjnym CH Europa
Centralna w Gliwicach oraz na stronie internetowej WWW.europacentralna.eu
6. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.
§2
Zgłoszenia
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
a) w dniu 26 kwietnia 2014 r. w godzinach od 14:00 do 17:30 na parkingu przed CH Europa
Centralna w wyznaczonej przez organizatora strefie zaprezentują swoje pojazdy
mechaniczne, tj. samochody lub motocykle w ramach imprezy „Moto Zlot”
b) zaakceptują niniejszy Regulamin i stosowne oświadczenia dotyczące przetwarzania
danych osobowych.
§3
Przebieg Konkursu i głosowanie
1. Uczestnicy konkursu parkują swoje pojazdy na parkingu CH Europa Centralna w strefie
wyznaczonej przez Organizatora i prezentują je zwiedzającym w ramach „Moto Zlotu”.
2. Każdy z uczestników konkursu otrzymuje od hostessy 1 kartę do głosowania.
3. Każdy ze zwiedzających otrzymuje od hostessy 1 kartę do głosowania.
4. Na kartach do głosowania głosujący, zgodnie ze swoją subiektywną oceną, wpisują
markę i nr rejestracyjny wybranego przez siebie pojazdu w kategoriach:
I kategoria- Miss Zlotu – najpiękniejszy pojazd na zlocie
II kategoria - Miss Korozji – najefektowniej skorodowany pojazd na zlocie
III kategoria - American Dream – Najbardziej Amerykańskie Auto Ever na zlocie
5. Głosujący może wskazać tylko jeden pojazd w danej kategorii.
6. Ten sam pojazd może być wskazany przez głosującego w 1,2 lub 3 kategoriach.
7. Głosujący nie mają obowiązku wskazywać pojazdów we wszystkich 3 kategoriach.
8. Głosowanie odbywa się od godziny 14:00 do 17:20 w dniu 26 kwietnia. Karty z oddanymi
głosami należy wrzucić do urny przy scenie na terenie zlotu.
9. O końcowym wyniku w każdej kategorii decyduje liczba uzyskanych głosów. W
głosowaniu mogą brać udział również uczestnicy konkursu.
10. Nagrody otrzymują właściciele pojazdów, które otrzymały największa liczbę głosów w
każdej kategorii.
11. W przypadku uzyskania takiego samego, najwyższego wyniku (liczby głosów) w danej
kategorii przez co najmniej dwóch uczestników, kwota nagrody zostanie podzielona po
równo pomiędzy tych uczestników.

12.. Ogłoszenie wyników nastąpi między godziną 17:30 a 18:00 na scenie na parkingu przed
CH Europa Centralna.
§4
Nagrody
1. Nagrodami w konkursie w następujących kategoriach są:
- Miss Zlotu - 2000 PLN w gotówce
- Miss Korozji - 500 PLN w gotówce
- American Dream – Najbardziej Amerykańskie Auto Ever - 500 PLN w gotówce
2. Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawiennictwo i okazanie stosownego
dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy. W przypadku nieodebrania nagrody w
ww. dniu nagroda przechodzi na własność Organizatora.
3. Zwycięzcy nie mogą domagać się wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy nie mogą przenosić swojego prawa do nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca
może zrzec się prawa do nagrody.
4. Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.:
Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).
§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu, nie później jednak niż do dnia 23.05.2014
roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora
mieszczącej się pod adresem: /mindprogress/group, ul. Tęczowa 7, 53-601 Wrocław, z
dopiskiem „Moto Zlot”, bądź też listem poleconym (w takim przypadku decyduje data stempla
pocztowego).
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji oraz
żądanie jakiego domaga się reklamujący.
5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o wyniku postępowania
reklamacyjnego za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania
reklamacji.
6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§6
Dane osobowe, prawa autorskie i wizerunek
1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na zasadach określonych poniżej.
2. Zgłoszone w trakcie Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być przez
Organizatora wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania lub
usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na publikację wizerunku
Uczestnika oraz należącego do uczestnika pojazdu na stronie internetowej Centrum
Handlowego Europa Centralna w Gliwicach: www.europacentralna.eu oraz na portalu
facebook www.facebook.com/europa.centralna.eu
6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Jego wizerunku oraz wizerunku należącego do
uczestnika pojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na podstawie
stosownych oświadczeń. Oświadczenia stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego i nieodwołalnego zezwolenia na

korzystanie z wizerunku oraz z wizerunku należącego do niego pojazdu, w szczególności do
dysponowania materiałami z wykorzystaniem Jego wizerunku i z wizerunku należącego do
niego pojazdu, umieszczania Jego wizerunku i wizerunku należącego do niego pojazdu w
materiałach marketingowych Organizatora, prowadzenia działań reklamowych z
wykorzystaniem wizerunku Uczestnika i z wizerunku należącego do niego pojazdu, przez
okres jednego (1) roku. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Jego wizerunku i wizerunku należącego do niego
pojazdu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiałów zawierających wizerunek
Uczestnika i wizerunek należącego do niego pojazdu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami materiałów zawierających wizerunek
Uczestnika i wizerunek należącego do niego pojazdu - wprowadzanie ich do obrotu,
użyczenie lub najem tych materiałów,
c) w zakresie rozpowszechniania wizerunku Uczestnika i wizerunku należącego do niego
pojazdu - prowadzenia działań reklamowych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika i
wizerunku należącego do niego pojazdu, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie,
a także publiczne udostępnianie wizerunku Uczestnika i wizerunku należącego do niego
pojazdu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem takich mediów jak: prasa, telewizja,
Internet.
§7
Odpowiedzialność Organizatora
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub
niedokładnych danych w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie lub zmianę przez Uczestnika
Konkursu Jego danych i wynikającą z tego niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i uszkodzenia pojazdów
uczestniczących w zlocie spowodowane działaniem innych uczestników zlotu i/lub osób
trzecich, w tym zwiedzających.
§8
Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z
jednodniowym (1) wyprzedzeniem. Organizator ma obowiązek poinformowania o zmianach
uczestników Konkursu.
2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie
danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego
powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zasadami CH Europa
Centralna lub zasadami współżycia społecznego.
5. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani
"loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, poz.
1540).
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 kwietnia 2014 r.
ORGANIZATOR KONKURSU

