
REGULAMIN KONKURSU 

FIAT 126p dla Widza 
(zwany dalej "Regulaminem”) 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Marcin Kulas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
„Supatron” z siedzibą przy ul. Asfaltowej 58a, 42-289 Woźniki, REGON 240670074, NIP: 575-
177-32-19, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.supatron.eu. 

4. Konkurs przeprowadzany jest od dnia 02.12.2020  do momentu zakończenia projektu „Fiat 
126p dla Widzów” na platformie YouTube 

5. Udział w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny. 

§ 2. 

Słownik pojęć 

1. Strona konkursowa – 

Facebook: https://www.facebook.com/SupatronClassicCars. 

Instargam : supatronclassiccars 

2. Post konkursowy – wpis na stronie konkursowej, opublikowany w dniu 02.12.2020 roku o 
treści: 

Facebook : https://www.facebook.com/246744652456061/posts/1020854391711746/ 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CITDha6Fe7z/?igshid=18zcb6uqaivvv 
 

3. Laureat konkursu – autor najwyżej ocenionego przez Organizatora komentarza 
konkursowego, uprawniony do odbioru nagrody zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu. 

4. Komentarz konkursowy – materiał autorski lub grafika, zdjęcia lub opisu KLASYKA SWOICH 
MARZEŃ umieszczony przez Uczestnika konkursu pod postem konkursowym, posiadający 
cechy oryginalności. 

5. Uczestnik Konkursu – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która spełnia warunki określone w § 3. 

§ 3. 
Zasady wzięcia udziału w Konkursie 

 
Aby wziąć udział w konkursie należy: 

1) ukończyć 18 rok życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) dodać komentarz konkursowy pod Postem konkursowym zawierającym grafikę, 
zdjęcie,szkic,obraz przedstawiające KLASYKA SWOICH MARZEŃ. 

http://www.supatron.eu/
https://www.facebook.com/SupatronClassicCars
https://www.facebook.com/246744652456061/posts/1020854391711746/


Miło nam będzie jeśli polubisz nasz profil na Fecebooku, grafikę konkursową,oraz 
zasubskrybujesz nasz kanał na YT. Możesz również zaprosić do zabawy swoich znajomych i 
opublikujesz post konkursowy na swojej stronie. 

 
§4. 

Warunki Konkursu 
 

1. Konkurs prowadzony jest w Serwisie internetowym Facebook oraz Instagram pod postem 
konkursowym. 

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego wzięcia udziału w konkursie, 
poprzez publikację komentarza konkursowego, przy czym każdy uczestnik może otrzymać 
tylko jedną nagrodę w pośród wszystkich przyznawanych w ramach konkursu. 

3. Treść komentarza lub załączona do komentarza grafika konkursowa nie może naruszać 
przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, naruszać praw osób trzecich (w tym 
praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, zobowiązań do zachowania poufności), 
zawierać treści obraźliwych i wulgarnych, ani pozostawać w sprzeczności z interesem 
Organizatora. Komentarze niezgodne z powyższym wymaganiem zostaną wykluczone z 
konkursu, a Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia. 

4. Komentarz konkursowy nie może zawierać wizerunku innych osób oraz danych i dóbr 
podlegających ochronie prawnej. 

Pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku ponosi autor konkursowego 
komentarza.     

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za godzącą w prawa innych osób i podmiotów treść 
komentarza, a Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich 
powstałych w związku z ewentualnym naruszeniem. 

6. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 
dodanego komentarza konkursowego. 

§ 5. 

Nagrody i zasady wyłonienia laureatów Konkursu 

 
1. Nagrodą w konkursie jest Fiat 126p - po ukończonej renowacji. 
2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 
3. Najlepszy komentarz konkursowy wybiera według własnej oceny Organizator, kierując się 

kryteriami kreatywności i oryginalności w podejściu do tematu konkursowego. 

4. W przypadku znacznego zainteresowania konkursem oraz dużej liczby ocenionych wysoko 
komentarzy konkursowych, Organizator przewiduje możliwość wręczenia dodatkowych 
nagród – niespodzianek dla autorów wyróżnionych przez siebie komentarzy. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 dni po zakończonym projekcie „Fiat 126p dla Widzów” 
na platformie YouTube  na stronie konkursowej, poprzez wskazanie przez Organizatora autora 
zwycięskiego komentarza. W przypadku wręczenia nagród dodatkowych, wskazanie autorów 
wyróżnionych komentarzy nastąpi w tym samym terminie. 

6. Warunkiem przyznania i wydania nagrody autorowi wybranego przez Organizatora 
komentarza konkursowego jest: 

1) podanie przez jego autora niezbędnych danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, nr telefonu) w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem 



serwisu Facebook lub Instagram w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od daty ogłoszenia 
wyników konkursu. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, nagroda 
przyznana zostanie autorowi kolejnego komentarza ocenionego najwyżej przez Organizatora, 
o czym Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu na stronie konkursowej, 
wyznaczając autorowi kolejnego komentarza termin 48 godzin na wskazanie swoich danych 
osobowych. W przypadku przyznania przez Organizatora nagród dodatkowych, analogiczne 
zasady obowiązywać będą autorów wyróżnionych komentarzy, 

2) osobiste odebranie nagrody i wyrażenie przez autora wybranego komentarza zgody na 
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie nagrania audio-video i zdjęć dokumentujących 
wydanie nagrody, zawierających m.in. wizerunek Laureata, zgodnie z treścią oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

7. Organizator zobowiązuje się do wydania Zwycięzcy nagrody, w terminie do 60 dni 
kalendarzowych od dnia wskazania przez niego swoich danych osobowych, przy czym jeżeli z 
uwagi na siłę wyższą lub przeszkody niezależne od stron, w tym ograniczenia związane z 
sytuacją epidemiczną w kraju, zachowanie powyższego terminu okaże się niemożliwe lub 
znacznie utrudnione, strony ustalą termin i sposób przekazania nagrody, umożliwiający jak 
najszybsze wydanie jej Laureatowi. 

§ 6. 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy 
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu. 

3. W przypadku gdy autor zwycięskiego komentarza konkursowego nie spełnia warunków 
określonych w ust. 1 lub 2, nie wywiąże się z obowiązku wskazania danych lub wyrażenia 
zgody, o których mowa w § 5 ust. 6 albo nie dokona odbioru nagrody w wyznaczonym 
terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7,  nie nabywa prawa do nagrody. 

4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.  
 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Dodając komentarz konkursowy (w formie opisowej lub graficznej), Uczestnik w zamian za 
możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas 
nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich 
znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie 
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, wprowadzania do pamięci komputera, sieci 
komputerowej i/lub multimedialnej, rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 
 

2. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w 
związku z tym, że w dacie opublikowania Odpowiedzi konkursowej, a także w dacie wydania 
nagrody temu Uczestnikowi nie przysługiwały do nich prawa autorskie 



 

§ 8 

Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby 
Organizatora z dopiskiem Konkurs FIAT 126p dl Widza do 7 dni od ogłoszenia wyników 
konkursu. 

2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji 
Organizatorowi. 

3. Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom 
Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, 
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego 
wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji. 

 
§9. 

Ograniczenia odpowiedzialności 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: . 

a) ewentualne problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 
regulaminu Organizatora, 

 
b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu internetowego, o ile problemy te nie 
powstały z winy Organizatora, 

c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie internetowej 
powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane 
wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, 

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 
Uczestników do korzystania z Serwisów Internetowych. 

 
§10. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu  jest Organizator tj. Supatron 
Marcin Kulas, z siedzibą przy ul. Asfaltowej 58a, 42-289 Woźniki. 

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w 
szczególności w celach związanych z dopuszczeniem do udziału w Konkursie, ustaleniem 
prawa Uczestnika do uzyskania nagrody, przekazania nagrody laureatom oraz ogłoszenia 
wyników Konkursu i rozpatrywania wniesionych reklamacji. 



3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestnika konkursu w postaci imienia i 
nazwiska a w przypadku Laureatów Konkursu przetwarzać będzie dane osobowe w postaci 
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do 
przekazania nagrody. 

4. Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowego 
Facebook oraz Instagram. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia 
funkcjonowania konkursu na portalu Facebook i Instagram. Dane osobowe Uczestników 
konkursu mogą być również przekazane dostawcom usług, z których korzysta Organizator 
przy przeprowadzaniu Konkursu, - w zależności od okoliczności tj. dostawcy świadczącemu 
usługę hostingu, usługi księgowe, usługi marketingowe. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu na 
potrzeby wydania nagrody i ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, 
którego przebieg określa niniejszy Regulamin. Po zakończeniu Konkursu oraz ewentualnego 
postępowania reklamacyjnego, dane osobowe uczestników mogą być przechowywane przez 
Organizatora okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jaki może podnosić 
Organizator oraz Uczestnicy 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 
kopii, sprostowania (poprawiania ) swoich danych, usunięcia danych, jeżeli jej zdaniem nie 
ma podstaw do tego, aby administrator przetwarzał jej dane, zażądania aby Administrator 
ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 
wykonywania uzgodnionych z nią działań, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, przenoszenia danych,  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego prawo oraz do cofnięcia do 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w 
przypadku wygranej. 

§11. 

Postanowienia Końcowe 

1. Udział w konkursie oraz dodanie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację 
postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na ogłoszenie wyników konkursu 
w sposób określony w § 5 ust. 5. 

2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny tj. 
art. 919-921 k.c. 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie 
podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy. 

4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora (a nie 
Facebook), jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą 
wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w 
szczególności wyłaniania i ogłaszania laureata oraz przyznawania i wysyłania do nich nagród), 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 
101,poz.926. z późn. zm.). 



5. Organizator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w konkursie, 
którymi są przede wszystkim: narażenie na negatywne opinie innych osób biorących udział w 
konkursie, inne zagrożenia wynikające z korzystania z serwisu Facebook. 

6. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego. 

7. Wygrane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zwłaszcza z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2000 roku, numer 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). Podatek 
opłaca Organizator. 

8. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 
sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy. 

9. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawa do wprowadzania ewentualnych zmian w regulaminie i 
warunkach konkursu 

11. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook ani 
w inny sposób z nim związany. 

12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zwolnieniem Facebook z odpowiedzialności 
za jakiekolwiek kwestie mające związek z Konkursem. 

 
 
. 


