REGULAMIN*KONKURSU*„Dacia*Piknik*2017”*
!
§*1.*POSTANOWIENIA*OGÓLNE*
*
1.!

2.!
!
3.!
!
4.!

Organizatorem!konkursu!„Dacia!Piknik!2017”!(dalej!„Konkurs”)!oraz!fundatorem!nagród!jest!Renault!
Polska!sp.!z!o.o.!z!siedzibą!w!Warszawie,!ul.!Marynarska!13,!02K674!Warszawa,!wpisana!do!rejestru!
przedsiębiorców! przez! Sąd! Rejonowy! dla! m.st.! Warszawy! w! Warszawie,! XIII! Wydział! Gospodarczy!
Krajowego! Rejestru! Sądowego,! pod! numerem! KRS:! 0000121892,! NIP:! 526K020K59K! 83,! kapitał!
zakładowy!4!773!000,00!PLN!(dalej!„Organizator”).!
!
Rozpoczęcie!Konkursu!nastąpi!w!dniu!20!maja!2017r.!godzina:!9:00,!a!zakończenie!w!dniu!5!czerwca!
2017!r.!godzina:!23:59.!!
W! Konkursie! mogą! uczestniczyć! wyłącznie! osoby! pełnoletnie,! zamieszkałe! na! terytorium!
Rzeczpospolitej! Polskiej,! posiadające! status! konsumenta! w! rozumieniu! art.! 22! kodeksu! cywilnego!
(dalej!„Uczestnicy”).!
Uczestnikami!Konkursu!nie!mogą!być!pracownicy!Organizatora,!Autoryzowanych!Partnerów!Renault!
(w!tym!agentów),!podmiotów!działających!na!zlecenie!Organizatora!w!związku!z!przeprowadzeniem!
Konkursu,!oraz!członkowie!rodzin!tych!osób.!Za!członków!rodziny!w!rozumieniu!niniejszego!regulaminu!
uznaje!się:!wstępnych,!zstępnych,!rodzeństwo,!małżonków,!a!także!osoby!pozostające!z!ww.!osobami!
w!stosunku!przysposobienia.!

!
§*2.*ZASADY*PROWADZENIA*KONKURSU*
!
1.!

!
2.!

W! celu! wzięcia! udziału! w! Konkursie,! Uczestnik! powinien! w! czasie! jego! trwania! spełnić! warunki!
określone!w!niniejszym!regulaminie!i!wykonać!następujące!czynności:!
a)!
zapoznać! się! z! zasadami! uczestnictwa! w! Konkursie! dostępnymi! na! stronie! internetowej!
razemrazniej.dacia.pl!oraz!zaakceptować!Regulamin!Konkursu;!
b)!
w! dniach! 20! maja! –! 5! czerwca! 2017! r.,! odbyć! jazdę! testową! samochodem! marki! Dacia! w!
dowolnej! wersji! nadwozia,! w! jednym! z! 77! autoryzowanych! salonów! Dacii! wymienionych! na!
stronie!razemrazniej.dacia.pl;!
c)!
odebrać!podczas!jazdy!próbnej!kartę!z!kodem!uprawniającym!do!wzięcia!udziału!w!Konkursie,!
wprowadzić! kod! z! karty! w! formularzu! konkursowym! umieszczonym! na! stronie! internetowej!
razemrazniej.dacia.pl;!
d)!
wykonać! zadanie! konkursowe! polegające! na! stworzeniu! pocztówki! z! wymarzonej! rodzinnej!
podróży! z! Dacią.! Uczestnik! będzie! miał! możliwość! stworzenia! pocztówki! za! pośrednictwem!
aplikacji!konkursowej!umieszczonej!na!stronie!internetowej,!poprzez!wybór!1!z!4!zdjęć!modelu!
Dacii! udostępnionych! na! stronie! internetowej! www.razemrazniej.dacia.pl! ! oraz! 1! z! 4! grafik! z!
postaciami! Disneya,! dodanie! własnego! tekstu! i! załadowanie! własnego! tła! pocztówki.!
Zgłoszeniem! konkursowym! jest! grafika! przedstawiająca! pocztówkę! przygotowaną! przez!
Uczestnika!!(dalej!„Zadanie*Konkursowe”).!
Organizator!zastrzega!sobie!prawo!do!wykluczenia!z!Konkursu!Uczestnika!lub!Zadania!Konkursowego,!
w!szczególności!w!przypadku:!
a)!
zawarcia!w!Zadaniu!Konkursowym!wulgaryzmów,!treści!obraźliwych,!propagandowych!lub!treści!
sprzecznych!z!prawem,!dobrymi!obyczajami;!
b)!
zawarcia! w! Zadaniu! Konkursowym! treści! reklamowych! dotyczących! innych! niż! Organizator!
podmiotów;!
c)!
naruszenia! jakichkolwiek! praw! osób! trzecich! w! związku! z! Konkursem,! w! tym! w! szczególności!
dóbr!osobistych!lub!praw!autorskich;!
d)!
wykrycia! działań! niezgodnych! z! niniejszym! regulaminem,! próby! wpływania! na! wyłonienie!
zwycięzcy! w! sposób! niedozwolony,! w! szczególności! poprzez! korzystanie! z! dodatkowego!
oprogramowania!w!celu!manipulowania!udziałem!w!Konkursie!i!wynikiem!Konkursu;!

e)!

3.!

!
4.!

!
5.!

gdy!Uczestnik!nie!posiada!prawa!do!elementów!!Zadania!Konkursowego,!które!wprowadza!do!
aplikacji,!poza!elementami!dostępnymi!na!stronie!tj.!tekstu!oraz!tła!pocztówki.!

!
Organizator! jest! uprawniony! do! wykluczenia! Uczestnika! z! Konkursu! w! przypadku! stwierdzenia,! że!
Uczestnik!nie!spełnia!któregokolwiek!z!warunków!określonych!w!Regulaminie!lub!nie!przestrzega!zasad!
zawartych!w!niniejszym!Regulaminie,!w!tym:!
a)!
podaje!nieprawdziwe!dane;!
b)!
jego! działania! sprzeczne! są! z! prawem! lub! dobrymi! obyczajami,! zasadami! współżycia!
społecznego,! zasadami! fair! play,! stanowią! nieuczciwe! praktyki,! które! naruszają! uzasadnione!
interesy!Organizatora,!godzą!w!jego!wizerunek!lub!są!sprzeczne!z!prawem!lub!z!innych!względów!
nie!nadają!się!do!publicznego!rozpowszechniania.!
Uczestnik! oświadcza! i! gwarantuje,! że! jest! wyłącznie! uprawniony! do! elementów! ! Zadania!
Konkursowego! które! wprowadza! do! aplikacji,! poza! elementami! dostępnymi! na! stronie,! a! prawa! do!
tych!elementów!nie!są!obciążone!na!rzecz!osób!trzecich.!Ponadto,!Uczestnik!oświadcza!i!gwarantuje,!
że!powyżej!wskazane!elementy!nie!naruszają!jakichkolwiek!praw!osób!trzecich.!
Uczestnik!udziela!Organizatorowi,!w!najszerszym!dopuszczalnym!przez!prawo!zakresie,!upoważnienia!
do! korzystania! z! utworów,! które! Uczestnik! dodaje! w! Zadaniu! Konkursowym,! w! całości! lub! we!
fragmentach,!z!modyfikacjami!lub!bez,!tj.!w!zakresie!autorskich!praw!majątkowych!i!praw!zależnych,!
bez!ograniczeń!czasowych!i!terytorialnych,!na!wszystkich!znanych!w!chwili!udzielania!zezwolenia!pól!
eksploatacji,!w!szczególności:!
a)!
w! zakresie! utrwalania! i! zwielokrotniania! Zadań! Konkursowych! lub! ich! poszczególnych!
elementów!–!wytwarzania!wszelkimi!znanymi!technikami!egzemplarzy!Zadań!Konkursowych,!w!
tym! techniką! drukarską,! reprograficzną,! zapisu! magnetycznego! oraz! techniką! cyfrową,!
audiowizualną,! wprowadzanie! do! pamięci! komputera,! utrwalanie! i! zwielokrotnianie! na!
jakichkolwiek!nośnikach,!w!szczególności!na!wszystkich!nośnikach!reklamowych,!bez!ograniczeń!
co!do!ilości!i!nakładu;!
b)!
w!zakresie!obrotu!oryginałami!albo!egzemplarzami,!na!których!Zadania!Konkursowe!utrwalono!
–!wprowadzanie!do!obrotu,!użyczenie!lub!najem!oryginału!albo!egzemplarzy;!
c)!
w! zakresie! rozpowszechniania! Zadań! Konkursowych! lub! ich! poszczególnych! elementów! w!
sposób! inny! niż! określony! w! pkt! b)! –! publiczne! wykonanie,! wystawienie,! wyświetlenie,!
odtworzenie! oraz! nadawanie! i! reemitowanie! przez! stacje! telewizyjne! i! radiowe! w! sposób!
analogowy!i!cyfrowy,!nadanie!za!pomocą!wizji!przewodowej!lub!bezprzewodowej!przez!stacje!
naziemne! (również! w! sieci! kablowej! i! telewizji! kodowanej),! nadanie! z! wykorzystaniem! taśm!
magnetycznych!i!nośników!magnetooptycznych,!nadanie!za!pośrednictwem!satelity,!równoległe!
i!integralne!nadanie!Zadań!Konkursowych!nadawanych!przez!inną!organizację!telewizyjną!lub!
radiową,! a! także! publiczne! udostępnianie! Zadań! Konkursowych! lub! ich! poszczególnych!
elementów!w!taki!sposób,!aby!każdy!mógł!mieć!do!niej!dostęp!w!miejscu!i!w!czasie!przez!siebie!
wybranym!(sieć!internet!lub!inne!sieci!komputerowe),!wykorzystanie!technologii!UMTS,!GPRS,!
GPS.! Dla! uniknięcia! wątpliwości! Zadania! Konkursowe! mogą! być! w! części! lub! w! całości!
rozpowszechnianie!w!formie!ulotek,!gadżetów,!billboardów!(tradycyjnych!i!elektronicznych,!w!
tym!cyfrowych),!jak!również!za!pomocą!telefonów,!kina,!prasy.!
!
§*3*DANE*OSOBOWE*

*
Dane! osobowe! Uczestników! Konkursu! będą!̨ przetwarzane! przez! Renault! Polska! sp.! z! o.o.! z! siedzibą! w!
Warszawie,!ul.!Marynarska!13,!02K674!Warszawa,!który!będzie!ich!administratorem,!zgodnie!z!przepisami!z!
dnia!29!sierpnia!1997!r.!o!ochronie!danych!osobowych.!Podanie!danych!osobowych!przez!Uczestnika!jest!
dobrowolne,! lecz! niezbędne! do! wzięcia! udziału! w! Konkursie.! Uczestnikom! przysługuje! prawo! dostępu! do!
treści! swoich! danych! oraz! do! ich! poprawiania.! Dane! w! celach! związanych! z! realizacja! Konkursu! będą!

powierzone!do!przetwarzania!Publicis!sp.!z!o.o.!z!siedzibą!w!Warszawie,!ul.!Wołoska!9a,!02K583!Warszawa.!
Dane!nie!będą!udostępniane!innym!podmiotom.!
!
§*5.*ZASADY*WYŁANIANIA*ZWYCIĘZCÓW*
*
1.!
W!celu!zapewnienie!nadzoru!nad!prawidłowym!przebiegiem!Konkursu!i!w!celu!wyłonienia!zwycięzców!
Organizator!powoła!komisję!konkursową!w!trzyosobowym!składzie!(dalej!„Komisja”).!
!
2.!
Komisja!wybierze!zwycięzców!w!terminie!10!dni!od!daty!zakończenia!!Konkursu.!
!
3.!
Komisja!będzie!oceniać!przesyłane!przez!Uczestników!Zadania!Konkursowe!uwzględniając!atrakcyjność!
tematyki,! oryginalność! i! walory! artystyczne! każdego! Zadania! Konkursowego! spośród! osób! które!
zgłosiły! Zadania! Konkursowe.! Na! podstawie! powyższych! kryteriów,! Komisja! wybierze! 1! (jedno)!!
najlepsze!Zadanie!Konkursowe,!którego!autorowi!zostanie!przyznana!Nagroda!Główna.!Dodatkowo,!!
Organizator!wybierze!10!(dziesięć)!Zadań!Konkursowych!i!ich!autorom!przyzna!Nagrodę!Pocieszenia.!
Nagroda!Główna!i!Nagroda!Pocieszenia!zwane!są!dalej!również!łącznie!nagrodą.!
!
4.!
W!przypadku,!gdy!dany!wyłoniony!zwycięzca!nie!spełni!warunków!niniejszego!regulaminu,!Uczestnik!
taki!traci!prawo!do!nagrody,!a!dana!nagroda!pozostanie!w!dyspozycji!Organizatora.!
!
!
§*5.*NAGRODY*
*
1.! Nagrodą! Główną! w! Konkursie! samochód! osobowy! Dacia! Duster,! wersja! Open! SCe! 115! S&S,! z!
klimatyzacją!manualną!(dalej!„Nagroda*Główna”),!o!wartości!51!100!złotych!brutto.!!!
2.! !Dodatkowo,! Organizator! wybierze! 10! (dziesięć)! Zadań! Konkursowych,! których! autorom! przyzna!
nagrodę!w!postaci!zabawki!pluszowej!Disneya!tj.!postaci!Myszki!Miki!z!serialu!„Miki!i!Raźni!Rajdowcy”!!
(dalej!„Nagroda*Pocieszenia”),!każda!o!wartości!40!zł!brutto.!!
!
3.!
Nagrody!zostaną!wydane!zgodnie!z!obowiązującymi!polskimi!przepisami!podatkowymi.!Do!!Nagrody!
Głównej!!dodana!będzie!nagroda!!K!kwota!pieniężna!w!wysokości!11,11%!wartości!nagrody,!przy!czym!
taka! kwota! nie! zostanie! wypłacona! zwycięzcy,! ale! zostanie! potrącona! przez! Organizatora! i!
przeznaczona!na!poczet!należnego!podatku!od!wygranej!zgodnie!z!obowiązującymi!przepisami.!!
!
4.!
Uczestnik!Konkursu!może!zrzec!się!nagrody,!ale!w!zamian!nie!przysługuje!mu!ekwiwalent!pieniężny,!
ani!jakakolwiek!inna!nagroda.!
!
5.!
Uczestnikom!Konkursu!nie!przysługuje!prawo!wymiany!nagród!na!nagrodę!innego!rodzaju.!
!
!
§*6.*POWIADOMIENIE*O*WYGRANEJ*
*
1.!
Organizator! opublikuje! listę! zwycięskich! Zadań! Konkursowych! na! stronie! internetowej!
www.razemrazniej.dacia.pl.! Publikacja! zwycięzców! nastąpi! w! terminie! do! 7! dni! roboczych! od! dnia!
zakończenia!się!Konkursu.!!
!
2.!
W! celu! odbioru! nagród! zwycięzcy! będą! poproszeni! o! skontaktowanie! się! z! Organizatorem,! poprzez!
kontakt! eKmailowy! i! podanie! swojego! imienia,! nazwiska,! adresu! zamieszkania,! numeru! telefonu!
kontaktowego.! W! przypadku! braku! odpowiedzi! w! ciągu! 5! dni! od! dnia! otrzymania! powiadomienia,!
nagroda!pozostanie!w!dyspozycji!Organizatora.!!
!
3.!
Wydanie!Nagrody!Głównej!nastąpi!do!dnia!30.06.2017!w!miejscu!ustalonym!!ze!zwycięzcą.!Wydanie!
Nagród!Pocieszenia!nastąpi!poprzez!przesłanie!nagród!drogą!pocztową,!na!adres!wskazany!w!mailu!
przesłanym!Organizatorowi,!zgodnie!z!postanowieniami!pkt!2!powyżej.!!

!
§*7.*REKLAMACJE*
*
1.!
!
2.!

!
3.!
!
4.!

Wszelkie! reklamacje! dotyczące! sposobu! przeprowadzania! Konkursu! Uczestnicy! winni! zgłaszać!
Organizatorowi.!
Reklamacja! powinna! zawierać! imię,! nazwisko,! dokładny! adres! pocztowy,! adres! eKmail! Uczestnika!
podany!przy!rejestracji!na!stronie!internetowej!Konkursu!oraz!dokładny!opis!i!uzasadnienie!reklamacji.!
Reklamacja!powinna!być!przesłana!na!adres!Organizatora!z!dopiskiem!„Konkurs!–!Dacia!Piknik!2017!”.!
Reklamacje!rozpatrywane!będą!pisemnie!w!terminie!30!dni!od!daty!ich!otrzymania.!

Osoba!zgłaszająca!reklamację!otrzyma!odpowiedź!na!piśmie,!która!zostanie!przesłana!na!adres!podany!
w!reklamacji.!
!
W!razie!dalszego!sporu,!!spór!podlega!rozstrzygnięciu!!przez!sąd!właściwy!ze!względu!na!miejsce!zamieszkania!
Uczestnika.!!!
!
§*8.*POSTANOWIENIA*KOŃCOWE*
*
1.!
W!kwestiach!nieobjętych!Regulaminem!będą!miały!zastosowanie!przepisy!prawa!polskiego.!
!
2.!
Uczestnik!wyraża!zgodę!na!podanie!jego!wizerunku,!imienia!i!nazwiska!na!liście!zwycięzców!Konkursu.!
!
3.!
Tekst!Regulaminu!Konkursu!udostępniony!będzie!do!publicznej!wiadomości!na!stronie!internetowej!
www.razemrazniej.dacia.pl!oraz!w!siedzibie!Organizatora.!

