
Regulamin konkursu 21.06.2017 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Polski Związek Motorowy z siedzibą w 
Warszawie, ul. Kazimierzowska 66. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowego 
serwisu Facebook (www.facebook.com https://www.facebook.com/rajdpolski...) w dniu 
21.06.2017 roku od momentu opublikowania pytania konkursowego między godziną 
10:30, a 11:00. Konkurs zostaje zakończony w momencie opublikowania rozwiązania 
przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym. 
3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 NAGRODY 
1. Nagrodami konkursie są 4 sztuki biletów na wydarzenie Organizatora ORLEN 74. Rajdu
Polski: Karnet Kibica Rally Pass ORLEN 74. Rajd Polski 1 szt., Karnet Kibica Rally Pass 
GOLD ORLEN 74. Rajd Polski 1 szt., Bilet jednorazowy na Mikołajki Arena TRYBUNA 
Czwartek ORLEN 74. Rajd Polski 1 szt., Bilet jednorazowy na Super odcinek specjalny 
Mikołajki Arena Czwartek ORLEN 74. Rajd Polski 1 szt.
Opisy oraz wartość nagród dostępne na stronie https://www.topracingshop.pl/firm-p...
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w okresie trwania konkursu, na 
adres e-mail konkursy@rajdpolski.pl przyśle właściwą odpowiedź na pytanie konkursowe 
w kolejności: 
- pierwsza osoba zdobywa Karnet Kibica Rally GOLD ORLEN 74. Rajd Polski 
- dwudziesta osoba zdobywa Karnet Kibica Rally Pass ORLEN 74. Rajd Polski 
- trzydziesta zdobywa Bilet jednorazowy na Super odcinek specjalny Mikołajki Arena 
Czwartek ORLEN 74. Rajd Polski 
- pięćdziesiąta osoba zdobywa Bilet jednorazowy na Mikołajki Arena TRYBUNA Czwartek 
ORLEN 74. Rajd Polski 
3.Liczone są kolejno tylko prawidłowe odpowiedzi przychodzące z unikalnych (nie 
powtarzających się) adresów e-mail. Zgłoszenie z prawidłową odpowiedzią można wysłać 
tylko raz, wielokrotne zgłoszenia od tych samych osób będą odrzucane. UWAGA - w e-
mailu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu potrzebne do 
weryfikacji tożsamości przy odbiorze nagrody, w przeciwnym razie, zgłoszenie nie 
zostanie uznane. Nie ma możliwości wymiany biletu jednorazowego na inny dzień niż 
wskazany w konkursie. 
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w 30 minut 
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od zakończenia Konkursu, na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Zwycięzcy zostaną także
ogłoszeni imiennie na fanpage Rajd Polski. 
5. Nagrody będą gotowe do odbioru podczas trwania wydarzenia sportowego ORLEN 74 . 
Rajd Polski w namiocie Gadżety Rajdowe w parku serwisowym, nie ma możliwości wysyłki
nagrody.

§ 3 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do 
przekazania nagrody. 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
Fundatorem nagród jest partner komercyjny ORLEN 74.Rajdu Polski - Top Racing 
http://www.topracingshop.pl/
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