REGULAMIN KONKURSU
„Bajki o samochodach używanych”
§1.
[Postanowienia ogólne]
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Bajki o samochodach używanych” (dalej „Konkurs”) jest
organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie osób, których zdjęcia konkursowe uznane zostaną przez Komisję
Konkursową za najciekawsze.
3. Organizatorem Konkursu jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037),
przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000327143 w Sądzie
Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169.
4. Funkcje pomocnicze przy realizacji Konkursu, na zlecenie Organizatora, pełni Agencja Chapter1 Sp. z
o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-744) przy ul. Limanowskiego 10/12,, wpisana do Krajowego
Rejstru Sądowego pod nr 0000472120, NIP 779-241-52-51, Rego n 302498220, (dalej „Koordynator”).
5. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 11 grudnia 2016
roku na Facebooku na profilu Das WeltAuto.
6. Konkurs trwa od 11 grudnia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r. Uczestnicy mogą̨ dokonywać́ zgłoszeń́ w
Konkursie w terminie 11 grudnia 2016 r. od godziny 10.00 do 19 grudnia 2016 r. do godziny 19.00.
7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną 20 grudnia 2016 r. na Facebooku na fanpage’u Das WeltAuto
do godziny 18.00.
8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
9. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej
http://www.dasweltauto.pl
10. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a warunkiem wzięcia udziału w Konkursie
jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.
11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję
Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą̨ osoby delegowane przez Organizatora.
12. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
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§2.
[Warunki uczestnictwa]
W Konkursie mogą̨ uczestniczyć́ wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
1
zdolność́ do czynności prawnych, będące konsumentem w myśl art. 22 Kodeksu cywilnego,
posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce; zwane dalej „Uczestnikami”.
W Konkursie w charakterze Uczestników nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Organizatora i Koordynatora, bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający
związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia i żyjące z
nimi w konkubinacie.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wymyślenie morału bajki o samochodach używanych o
maksymalnej długości 180 znaków oraz zamieszczenie go na Facebooku na profilu Das WeltAuto w
komentarzu pod postem informującym o konkursie.
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Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku
powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagród,
posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w inny sposób postanowienia niniejszego
Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia
społecznego.
§3.
[Przebieg Konkursu i zadania Uczestnika]
Uczestnik realizuje zadanie Konkursu, zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”, udostępniając na
profilu Das WeltAuto morał bajki o samochodach używanych o maksymalnej długości 180 znaków.
Zadaniem Konkursowym jest wymyślenie morału bajki o samochodach używanych o maksymalnej
długości 180 znaków oraz zamieszczenie go na Facebooku na profilu Das WeltAuto w komentarzu
pod postem informującym o konkursie.
Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie maksymalnie 3 propozycje morału bajki o samochodach
używanych.
Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do przesłanej propozycji.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, jeśli uzna, że zgłoszenie nie spełnia
wymogów konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, jeśli w
subiektywnej ocenie Organizatora będzie ono mało wartościowe pod względem kreatywnym i
jakościowym.
Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie
zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. Za zakłócanie uznaje się również prowadzenie
dyskusji z organizatorem konkursu na profilu na Facebooku.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody w konkursie otrzyma 14 Uczestników, których propozycje uznane zostaną przez Komisję
Konkursową za najciekawsze.
§4.
[Zasady wyłaniania Finalistów]
Po zakończeniu konkursu wyłonionych zostaje 14 Zwycięzców. Zwycięzcami zostaną autorzy
propozycji uznanych przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest umieszczenie na fanpage’u Das WeltAuto
na Facebooku morału bajki o samochodach używanych, wymyślonej przez Uczestnika konkursu.
Propozycje morałów zamieszczane przez Uczestników konkursu na fanpage’u Das WeltAuto nie będą
publikowane w innym miejscu niż na portalu Facebook.
Zwycięzcy konkursu zostaną̨ poinformowani o wynikach Konkursu za pomocą Facebooka.
Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze Zwycięzcami konkursu w celu uzyskania
danych osobowych niezbędnych do wręczenia nagrody.
§5.
[Nagrody]
Nagrodami w konkursie są: nagroda pierwszego stopnia – Voucher na Szkolenie bezpiecznej jazdy
Skoda VIP o wartości 1300zł (plus nagroda pieniężna na pokrycie podatku dochodowego w wysokości
144,44zł) oraz paczka z gadżetami Das WeltAuto o wartości 31,85zł (plus nagroda pieniężna na
pokrycie podatku dochodowego w wysokości 3,54zł), w skład której wchodzą: długopis, smycz, kubek,
notes, papierowa torba, nagrody drugiego stopnia: 5 wideorejestratorów marki MIO MiVue 538 o
wartości 489zł każdy (plus nagroda pieniężna na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 54,33zł

dla każdego wideorejestratora) oraz 5 paczek z gadżetami Das WeltAuto o wartości 31,85 zł każda
(plus nagroda pieniężna na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 3,54zł dla każdej paczki z
gadżetami), w skład których wchodzą: długopis, smycz, kubek, notes, papierowa torba, nagrody
dodatkowe – 10 paczek z gadżetami Das WeltAuto o wartości 31,85 zł każda (plus nagroda pieniężna
na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 3,54zł dla każdej paczki z gadżetami), w skład
których wchodzą: długopis, smycz, kubek, notes, papierowa torba.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną poproszeni o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do
wręczenia nagród w zakresie:
1) imienia i nazwiska,
2) adresu zamieszkania.
3. Podanie powyższych danych jest niezbędne do wręczenia nagrody. Uczestnik zobowiązany jest do
przekazania powyższych danych Organizatorowi w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników
Konkursu. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora powyższych danych w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym, Organizator przesyła powtórną informację o wygranej do Uczestnika.
Nieotrzymanie przez Organizatora w terminie 3 dni od daty przesłania powtórnej informacji o wygranej
wszystkich danych, o których mowa w ust. 8, jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z
nagrody.
4. Uczestnikom, którym przyznano Nagrody rzeczowe Organizator przyzna również nagrody pieniężne w
kwocie odpowiadającej wysokości podatku dochodowego obciążającego każdego Uczestnika z tytułu
wygranej w konkursie. Warunkiem wydania nagrody rzeczowej jest zgoda Uczestnika na to, by nagroda
pieniężna została pobrana i wpłacona przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
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§6.
[Dane osobowe]
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Volkswagen Group Polska Sp. z
o.o.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą̨ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami),
wyłącznie w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców
oraz wręczeniem nagród, a także prawidłowym rozliczeniem Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w ramach
udziału w konkursie na portalu społecznościowym Facebook, a w przypadku uzyskania statusu
Zwycięzcy Konkursu lub Laureata jednej z edycji Konkursu na publikację danych Zwycięzców
Konkursu na fan page’u Das Welt Auto na portalu Facebook.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich
poprawiania.
Organizator może komunikować się z Uczestnikiem za pośrednictwem następujących kanałów
informacyjnych: poczty, poczty elektronicznej, strony internetowej. Jeżeli niniejszy Regulamin nie
stanowi inaczej, wszystkie wyżej wymienione metody kontaktu są traktowane jako równoważnie i
każda z nich może posłużyć do przekazania Uczestnikom informacji dotyczących przebiegu Konkursu.
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[Reklamacje]
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 14 dni od powzięcia przez
Uczestnika informacji o okoliczności stanowiącej uzasadnienie reklamacji. Reklamacje należy
przesyłać do Organizatora: Volkswagen Group Polska, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, z dopiskiem
„Konkurs Das WeltAuto”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom
Konkursu.
Reklamacja może być zgłoszona listem poleconym lub na adres e-mail: dwa@chapter1.pl. O
dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje i dane osobowe: imię, nazwisko
oraz adres korespondencyjny Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej
wniesienia, podpis.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

§8.
[Podatek dochodowy od osób fizycznych]
Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie
nagrody w Konkursie.
Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na potrącenie podatku dochodowego z kwoty pieniężnej
stanowiącej część nagrody wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu.
Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przyznana dodatkowa
nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku
dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej w
wysokości wskazanej § 5 ust. 1. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przeznaczona
w całości na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ust. 3.

§9.
[Postanowienia końcowe]
1. Niespełnienie którejkolwiek spośród wyżej wymienionych zasad lub warunków, bądź odmowa ich
spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora
do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją
nagrody.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

