
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy” jest Automobilklub Wielkopolski. 
2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
3. Celem Konkursu jest promocja  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
4. Konkurs trwa od dnia 15-28 grudnia 2019r. 

                                §2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W konkursie udział wziąć mogą pełnoletnie osoby fizyczne 
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: wysłać do Automobilklubu 

Wielkopolski  poprawne odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej 
pytania 

§3 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznane zostaną upominki i nagrody  
2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 
3. Organizator pobierze od każdego laureata opłatę na poczet zryczałtowanego 

podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
„o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który 
zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

§4 [PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Uczestnicy konkursu przesyłają wypełniony kupon konkursowy do Automobilklubu 
Wielkopolski pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres 
brd@aw.poznan.pl 

2. Kupony dostarczone po wyznaczonym terminie nie biorą udziału w konkursie. 

 §5 [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 
Automobilklub Wielkopolski 61 896 Poznań Ul Towarowa 35/37 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: 

imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie 
przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Główną Komisję BRD w terminie do dnia 31 
grudnia 2019r. 

5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym 
na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 



  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Automobilklub 
Wielkopolski. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze 
zm.). 

  §7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 
Uczestników. 

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do 
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 

 

 

 

 

 


