
REGULAMIN KONKURSU „Prestiżowa odNowa” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Prestiżowa odNowa”, zwanego w dalszej części Regulaminu 

„Konkursem”, jest 

właściciel firmy Prestige Garage  salon auto detailingu – Prestige Małgorzata Jany ul. Grunwaldzka 59, 

43-600 Jaworzno NIP 632-11-51-036  („Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu w całości. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, 

komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, 

a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i 

informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a 

nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis 

Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych 

(Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 

6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) 

Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/prestigegaragejaworzno. 

II. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest wysłanie zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika a następnie 

poddanie wybranego samochodu gruntownemu detailingowi. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.07.2019 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 18.08.2019 r. o godz. 

19.00. 

3. Do Konkursu można przystąpić do dnia 18.08.2019r. do godz.18.00. 

4. W trakcie trwania konkursu Organizator może udostępnić zdjęcia zgłaszanych pojazdów na 

facebookowym wydarzeniu konkursu. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba posiadająca polskie obywatelstwo, 

z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firm partnerskich oraz ich 

pracownicy, pracownicy firmy P.A. NOVA Management 

Sp. z o. o., P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział 



w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i 

usługowych znajdujących się na terenie Galerii Galena. Za pracowników uważa się wszelkie osoby 

wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej 

niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy pobrać ze strony www.prestigegarage.pl/konkurs 

zgłoszenie, wypełnić wszystkie puste pola. Zgłoszenia można dokonać w okresie trwania Konkursu. 

Każda osoba może wysłać maksymalnie 2 zgłoszenia, przy czym nie mogą one dotyczyć tego samego 

pojazdu. 

2. Zgłoszenie Konkursowe polega na pobraniu ze strony formularza www.prestigegarage.pl/konkurs., 

wypełnienie go, a następnie odesłania go . Formularz jest dostępny za pośrednictwem Google.  

3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w Regulaminie Konkursu. 

4. W zgłoszeniu Konkursowym należy podać swoje dane personalne i kontaktowe, dane zgłaszanego 

samochodu oraz krótki jego opis.  

5. Zgłaszany samochód musi posiadać ważne, przynajmniej do 31.08.2019, ubezpieczenie OC oraz 

przegląd techniczny.  

5. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

7. Wysyłający Zgłoszenie Konkursowe zapewnia, że jest jedynym właścicielem pojazdu. Gdy 

występuje współwłaściciel pojazdu – należy okazać pozwolenie na wzięcie udziału w Konkursie przez 

współwłaściciela. 

8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w art. III ust. 2. Regulaminu nie będą  

uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę. 

9. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze tylko 

jeden samochód. 

10. Zgłoszenia, które otrzyma najwyższe oceny w zakresie atrakcyjności samochodu, pochodzenia, 

stanu wizualnego i technicznego zostaną zakwalifikowane do rozpatrzenia zgłoszenia konkursowego 

o główną nagrodę. 

11. Uczestnik który wygra Konkurs przekaże samochód Organizatorowi na czas od 6 do 9 dni 

roboczych na wykonanie wygranych usług.  

12. Uczestnik wyraża zgodę na to aby samochodu był prezentowany podczas finału eventu w dniu 24 

i 25.08 w głównym holu galerii Galena na stanowisku Organizatora. 

 

V. NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę w postaci wykonania 

przez Organizatora rozbudowaną usługę detailingową w której skład wejdzie: mycie detailingowe, 

dekontaminacjai deironizacja, glinkowanie, korekta lakieru, aplikacja powłoki ceramicznej na lakier i 

felgi, detailing wnętrza, aplikacja niewidzialnej wycieraczki na szybę czołową, ssr. Wartość nagrody 

http://www.prestigegarage.pl/konkurs
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wahać się będzie między 3500zł a 8000zł, zależne to jest od wybranego samochodu tj. zakresu prac, 

stanu i wielkości pojazdu.  

2. Zwycięzca nagrody zostanie poinformowany o wygranej drogą wiadomości facebookowej  i/lub 

telefonicznie do dnia 19.08.2019, do godz. 20.00. 

3. Nabycie nagrody nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, 

prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od 

udziału 

w Konkursie. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzcy okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału 

w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może odebrać nagrody, nie spełnia warunków 

Regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, traci on prawo do przyznanej nagrody, a o jej przekazaniu 

decyduje Komisja Konkursowa. 

4. Nagroda wydana będzie w Biurze od 19.08 od godz.9.00 do 20.08 do godz. 20.00. 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i 

użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady usługi będącej 

nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, 

sprzedawca). 

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może 

otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych. 

7. Dodatkowo do nagrody rzeczowej, o której mowa w powyższym ust. 1, zwycięzca otrzymuje 

nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej. 

Nagroda pieniężna zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od nagród w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych – U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) i zostanie przekazana do 

właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od łącznej 

wartości nagród oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy. 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, 

dostęp 

do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony. 

2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu 

może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza 

internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie 

Facebook®. 

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem 

jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać 



wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do 

ewentualnej Nagrody. 

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw 

majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał 

owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu 

skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W 

szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu 

nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego 

udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do 

realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego 

lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w 

Konkursie lub utracić prawo do Nagrody. 

 

VII. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

2. W związku z przeprowadzaniem Konkursu i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o 

podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.), Administrator będzie 

przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, wiek 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych 

oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, 

ograniczenia 

przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego 

w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik 

ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed 

zakończeniem 

Konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór nagrody. 



6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu 

przez 

okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych, jako Laureata Konkursu w 

Serwisie 

Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.prestigegarage.pl/konkurs 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem 

nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Organizator jest zobowiązany 

do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawierającego reklamację. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo 

i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


