
Strona 1 z 6 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Skoda Summer TRIP” 

 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 CRH Żagiel Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), NIP: 712-289-27-82. Wysokość kapitału 
zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.702.000 PLN Sąd rejonowy Lublin XI Wydział 
Gospodarczy KRS Nr 0000218758 zwana dalej Organizatorem. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 
Uczestnikiem konkursu (Uczestnikiem) może być wyłącznie osoba pełnoletnia,  
spełniająca wymogi do przeprowadzenia jazdy testowej w Salonie sprzedaży 
samochodów Organizatora, która równocześnie podczas trwania konkursu spełni 
wymogi regulaminowe opisane w punkcie IV Zadanie Konkursowe. 
 Przekazanie Organizatorowi wypełnionego, oryginalnego kuponu konkursowego 
zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i udzieleniem 
bezterminowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu – 
konkursowego tj. treści odpowiedzi na pytanie konkursowe, w zakresie 
wymienionym w pkt VII.2 Regulaminu konkursu. 
 
III. CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest promocja nowego modelu Skody: Octavia IV, oraz wyłonienie 
w formie konkursu autora ciekawej i wyjątkowej odpowiedzi na zadane pytanie 
konkursowe, które będzie poddane ocenie pod kątem subiektywnych kryteriów 
przez jury.     
 
IV MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. SIEDZIBA Organizatora w miejscowości Lublin, ul. Roztocze 4, (Nr 
Dealerski Salonu 097). 

2. Oddział Organizatora w miejscowości Białystok ul. Generała 
Maczka 68, (Nr Dealerski Salonu 235). 

3.  Eventy plenerowe, z udziałem Organizatora odbywające się w 
terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r. 

4.  
  

 
V. ZADANIE KONKURSOWE 
Zadaniem Uczestnika konkursu jest: 

1.Przeprowadzenie w okresie trwania konkursu jazdy testowej 
samochodem marki Skoda model Octavia IV, dostępnym u 
Organizatora. 
2. Prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego  

3.Dostarczenie Kuponu konkursowego do Organizatora, to jest do siedziby lub 
do stoiska Organizatora umieszczonego na eventach, w których Organizator 
uczestniczy w czasie trwania konkursu. 
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4.Kupon konkursowy wręczany jest Uczestnikowi przez Sprzedawcę 
zatrudnionego u Organizatora po prawidłowo przeprowadzonej jeździe 
testowej. 
 
 

 
VI. TERMINY  
1. Termin rozpoczęcia konkursu – 27 lipca 2020 roku 

2. Termin zakończenia konkursu 31 sierpnia 2020 roku 

3. Termin zakończenia przyjmowania prac konkursowych 31 sierpnia 2020 roku do 
godziny 17.00. 
4.Termin ogłoszenia wyników konkursu – 10 września roku na stronie internetowej 
Organizatora. 
 
 
 
VII.  NAGRODY 
1. Nagrodami rzeczowymi do konkursu przewidzianymi dla Uczestników konkursu 

są za: 
2. I miejsce – Rower marki Skoda 
3. II miejsce - Hulajnoga dziecięca marki Skoda 

4. III miejsce - zestaw gadżetów sygnowanych logo Skoda. 
 
5.Organizator wyłoni dla każdego miejsca jedynie jedną (1) pracę konkursową. 
Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zajęcia przez większą liczbę 
uczestników miejsc umożliwiających uzyskanie nagrody, o której mowa w pkt VII 
(miejsc ex aequo). 
 
6. Organizator może przyznać wyróżnienie dowolnej liczbie prac konkursowych na 
podstawie własnych subiektywnych kryteriów. 
 
7. Warunkiem, jaki musi spełnić Uczestnik, aby jego praca konkursowa był brana 
pod uwagę przez Organizatora podczas wyłaniania zwycięscy jest odbycie jazdy 
testowej w terminie do 31.08.2020 Roku. 
 
 
VIII. WYMAGANY ZAKRES I SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 
1. Praca konkursowa (odpowiedź na pytanie Organizatora umieszczone na 
specjalnym kuponie) musi stanowić utwór, do którego Uczestnikowi przysługuje 
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych. 
 
2. Przekazanie przez Uczestnika utworu, o którym mowa w pkt 1 (umieszczonego 
w wypełnionym, oryginalnym kuponie konkursowym) jest jednoznaczne ze 
złożeniem oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego 
utworu – tj. dokończenia zdania zgłoszonego do konkursu w następującej treści: 
Oświadczam, iż przysługuje mi pełnia praw autorskich do utworu konkursowego 

złożonego w konkursie: „Skoda Summer TRIP” i udzielam Organizatorowi 
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konkursu nieodpłatnie bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie przez 
Organizatora konkursu z tego utworu konkursowego na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w dacie doręczenia utworu konkursowego, w tym w 
szczególności w zakresie publikacji utworu w sieci Internet na stronach 
Organizatora konkursu oraz innych Mediach, jak również do wykorzystania go w 
celach marketingowych przez Organizatora konkursu. Niniejsza licencja 
obejmuje również wszelkie inne formy rozpowszechniania, oraz 
rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu przez Organizatora 
konkursu. W zakresie udzielonej licencji Uczestnik konkursu wyraża zgodę na 
dokonywanie przez Organizatora konkursu niezbędnych poprawek i modyfikacji 
koniecznych dla wykorzystania utworu konkursowego. 
 
 
VIII. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC 

1. Utwór powinien zostać doręczony na piśmie do dnia 31 sierpnia 2020 r do 
godziny 17.00. Poprzez złożenie (doręczenie) go na oryginalnym kuponie 
konkursowym, do siedziby Organizatora zarówno w miejscowości Lublin jak i 
Białystok lub na stoisku firmowym Organizatora na eventach plenerowych zgodnie 
z punktem IV niniejszego regulaminu, do specjalnie do tego celu przygotowanej 
urny konkursowej. Złożenie pracy na kuponie konkursowym jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu udziału w konkursie. 
 
2. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu Uczestnik konkursu przekazuje swoje dane 
osobowe i adresowe, potwierdza, iż spełnia wszelkie wymagania Organizatora, aby 
być Uczestnikiem konkursu. Przystąpienie do Konkursu oraz podanie danych 
osobowych przez Uczestnika Konkursu jest wyraźnym działaniem potwierdzającym 
jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją 
Konkursu. 

 
3. Uczestnik do udziału w konkursie może zgłosić jeden utwór konkursowy. 
 
 
IX. SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRAC KONKURSOWYCH 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie mogą zostać wykorzystane przez 
Organizatora konkursu w całości lub w części w zakresie przewidzianym w licencji, 
w tym m.in. do publikacji w tytułach prasowych, w sieci Internet na stronach 
Organizatora konkursu, jak również w celach promocyjnych Organizatora 
konkursu. 
 
 
X. KRYTERIA OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 
1 Organizator powoła w obu lokacjach, w których zostanie przeprowadzony 
konkurs, komisję konkursową (Jury) składające się z minimum 3 pracowników z 
działu Sprzedaży nowych samochodów Organizatora. Osobną dla miejscowości 
Lublin osobno dla miejscowości Białystok  
2.Podstawowym kryterium oceny prac konkursowych będzie kreatywność 
Uczestników, stosowanie przez nich innowacyjnych rozwiązań oraz efektywność 
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oddziaływania społecznego utworu oceniana na podstawie osobistych odczuć i 
upodobań członków jury. Przy ocenie będą brane pod uwagę poza głównym 
kryterium wskazanym powyżej również subiektywne odczucia jury w zakresie 
koncepcji ogólnej utworów konkursowych. 
 
 

XI. OPODATKOWANIE NAGRÓD 

1. Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

2. Nagroda wydana Zwycięzcy w konkursie jest opodatkowana zryczałtowanym 10-proc. 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do nagrody (osoby nieprowadzącej 
działalności gospodarczej) zostanie przyznana dodatkowa nagroda finansowa  w wys. 
11,1% wartości nagród. Organizator konkursu z części nagrody finansowej potrąci i 
odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagród. 
Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Dla Uczestników prowadzących działalność gospodarczą wartość otrzymanej nagrody 
stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu otrzymania 
nagrody. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania/wydrukowania pełnej 
listy Uczestników. 
 
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, przerw w 
konkursie i zmiany czasu trwania konkursu w każdym czasie. 
 
3.  Uczestnik konkursu jest uprawniony wyłącznie do świadczeń wskazanych w 
niniejszym Regulaminie i odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika 
ogranicza się wyłącznie do tych świadczeń. 
 
4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika 
(Zwycięzcę) z jakiejkolwiek przyczyny nagrody, o której mowa w pkt VI.1. W 
przypadku nie odebrania nagrody przez Uczestnika (Zwycięzcę) w terminie 
miesiąca liczonego od daty ogłoszenia wyników konkursu Uczestnikowi (Zwycięzcy) 
konkursu nie przysługuje roszczenie o wydanie nagrody. 
 
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody, o której mowa w pkt VI.1 na inną nagrodę, 
w tym na wypłatę równowartości nagrody w gotówce. Decyzja o przyznaniu 
nagrody jest ostateczna. 

 
6.  Z udziału w konkursie wykluczane będą osoby będące pracownikami Organizatora, 
osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w 
związku z realizacją konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy 
(współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i 
współpracowników Organizatorów. 
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7. Poniesione przez Uczestnika koszty związane ze zgłoszeniem pracy konkursowej 
do konkursu nie podlegają zwrotowi w żadnym przypadku. 
 
9. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w biurze Organizatora pod adresem: 
ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin. 
 
 
 
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 

(20-722), ul. Roztocze 4. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  

z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: 

odo@zagiel.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Skoda Summer 
TRIP” Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali również w celach marketingowych, o ile 

wyrazicie Państwo na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest udzielona przez 
Państwo zgoda. 

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu lub do 
momentu odwołania zgody. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy 
przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa 

prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, podmioty uczestniczące w realizacji Konkursu); 

6) Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych; 

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując 

korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi udział w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-07-2020. 
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