
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj wieczór z Karolem Bieleckim” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) konkursu „Wygraj wieczór z Karolem Bieleckim” („Konkurs”) 

określa prawa i obowiązki uczestników biorących udział w Konkursie. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-

903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, numerem NIP 1181452946, numer rejestrowy 
BDO 000012313, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości 

(„Organizator”).  

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sklepu 

internetowego Organizatora: https://sklep.intercars.com.pl/s/konkurs-bridgestone/ („eSklep”). 

Zasady działania eSklepu określa zamieszczony na nim regulamin. 

1.4. Konkurs trwa od dnia 15.10.2018 r. do dnia 11.11.2018 r. („Czas Trwania Konkursu”). 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, które w Czasie Trwania Konkursu dokonały za pośrednictwem eSklepu 
zakupu kompletu 4 opon do samochodu osobowego marki Bridgestone oraz zarejestrowały się w 

Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2.3. poniżej („Uczestnicy” lub „Uczestnik”).  

2.3. W celu rejestracji w Konkursie należy zgłosić swój udział poprzez formularz znajdujący się na jednej 

ze stron eSklepu:  https://intercars.pl/s/konkurs-bridgestone-rejestracja/. Wypełnienie formularza  

wymaga:  

a) podania imienia i nazwiska oraz adres e-mail Uczestnika;  

b) podania numeru zamówienia kompletu opon Bridgestone uzyskanego przy dokonaniu zakupu 

w eSklepie, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej; 

c) udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Ciebie mielibyśmy zaprosić 

na kolację z Karolem Bieleckim?”. 

2.4. Uczestnik dokonując rejestracji w Konkursie, o której mowa w pkt. 2.3. powyżej: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża chęć udziału w Konkursie;  

;  

b) udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody 
(licencji) na korzystanie przez Organizatora z przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

w całości lub w części, obejmującej prawo do udzielenia sublicencji, w zakresie: jej utrwalania, 

zwielokrotniania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, w tym 

publikowania na stronach www, łączenia z innymi materiałami, skracania lub modyfikowania. 

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem w rozumieniu ustawy 

z dnia z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1030, z późn. zm.), członkowie organów lub przedstawiciele (niezależnie od podstawy 

prawnej tego przedstawicielstwa) Organizatora lub jakiegokolwiek innego podmiotu biorącego 

udział w przygotowaniu, przeprowadzeniu, sponsorowaniu lub nadzorowaniu Konkursu; 

b) osoby współpracujące stale z osobami, o których mowa w lit. a) powyżej, niezależnie 

od podstawy prawnej tej współpracy, z wyłączeniem stosunku pracy; 
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c) osoby najbliższe osób, o których mowa w lit. a) powyżej, w tym małżonkowie, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, powinowaci w linii prostej w 1. stopniu lub osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 

3. NAGRODY  

3.1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie konkursowe zdaniem 

komisji konkursowej odznacza się największym walorem kreatywności („Zwycięzca”).  

3.2. Organizator powiadomi Zwycięzcę o wygranej mailowo na adres podany w zgłoszeniu najpóźniej 

do dnia 16.11.2018. 

3.3. Nagrodą w Konkursie jest możliwość udział w spotkaniu ze szczypiornistą Karolem Bieleckim. 

Szczegółowy opisu nagrody oraz wstępny plan spotkania, stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Nagroda jest współfinansowana przez producenta opon Bridgestone, a jej wartość szacowana jest 

na kwotę 2 tys. zł brutto. Organizator zastrzega, że plan spotkania oraz termin mogą ulec zmianie 

z przyczyn niezależnych od Organizatora, przy czym zmiany te nie mogą wpłynąć na szacowaną 

wartość nagrody. 

3.4. Organizator przewiduje sporządzenie fotorelacji z przebiegu spotkania Zwycięzcy ze szczypiornistą 

Arkadiuszem Bieleckim. 

3.5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody 

rzeczowe. 

3.6. W przypadku niemożliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, nagroda 

przepada na rzecz Organizatora. 

3.7. Jeżeli z mocy prawa Organizator jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku 

dochodowego z tytułu przyznanej Zwycięzcy nagrody, zostanie przyznana dodatkowa nagroda 
pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona 

Zwycięzcy. 

4. REKLAMACJA 

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane 

przez Uczestnika w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej Organizatora – 
kontakt@sklep.intercars.com.pl, przez Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 21 dni po jego 

zakończeniu. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

4.2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja – konkurs 

„Wygraj wieczór z Karolem Bieleckim” oraz imię i nazwisko składającego reklamację, adres do 

korespondencji. 

4.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo lub w formie 

pisemnej listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

5. DANE OSOBOWE 

5.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu. 

5.2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, a ich niepodanie 

uniemożliwi udział. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (podstawa prawna: prawnie 
uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

(podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). 

5.3. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz przedawnienia ewentualnych 

roszczeń. 

5.4. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo 
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do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wniesienia skargi do organu nadzorczego 

oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie 

Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), którego działania w sposób rażący naruszają 
postanowienia Regulaminu, w szczególności jeżeli dane podane przy dokonaniu zgłoszenia 

są nieprawdziwe. 

6.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie eSklepu. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod 

warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku 

Konkursu.  

6.4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

6.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin eSklepu, przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 

  



Załącznik nr 1  

„OPIS NAGRODY – SPOTKANIE Z KAROLEM BIELECKIM” 

 

Miejsce: Kielce  

Termin: sobota, 24 listopada 2018 r. 

Dojazd: do miejsca spotkania, tj. Kielce ul. Solna 12, we własnym zakresie, przy czym w ramach 

nagrody Zwycięzca otrzyma również kartę przedpłaconą na kwotę 300 zł na pokrycie kosztów 
przejazd do ww. miejsca spotkania. Na terenie Kielc zostanie zapewniony transport pomiędzy 

lokalizacjami określonymi w niniejszym harmonogramie. 

Restauracja (obiad): odbędzie się w restauracji mieszczącej się w Kielcach przy ul. Solnej 12. 

Szczegóły dotyczące restauracji dostępne są pod adresem http://solna12.pl. W ramach obiadu 
Zwycięzca będzie mógł zamówić dania z menu specjalnie skomponowanego na tę okazję/z 

aktualnie obowiązującego w restauracji menu. 

Nocleg: przewidziano jedne nocleg wraz ze śniadaniem w Hotelu Odyssey. Szczegóły dotyczące 

hotelu dostępne są pod adresem: www.hotelodyssey.pl. 

Mecz: w ramach Ligii Mistrzów PGE VIVE Kielce – FC Barcelona, który odbędzie się  w Hali 
Legionów w Kielcach. Szczegóły dotyczące meczu dostępne są pod adresem: 

http://kielcehandball.pl/pl/kalendarz/991,.html. 

 

Wstępny plan spotkania: 

14.45 – Przyjazd do Kielc 

15.00 – 17.15 – Obiad z Karolem Bieleckim (http://solna12.pl) 

17.15 – 18.00 – Przejazd na mecz Liga Mistrzów (Hala Legionów w Kielcach) – wspólne 

oglądanie meczu z Karolem Bieleckim 

18.00 – 20.30 – Mecz 

20.30 – Przejazd do hotelu & nocleg. 
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