Regulamin konkursu
Przekaż innym wartość wyobraźni
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na drogach wyższych klas.
(dalej: „Regulamin”)
§1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Organizatorem konkursu jest www.ASdriver.pl reprezentowany przez firmę Mariusz Rzadkosz
Coach BMC, z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, ul. Stanisławy Pawłowskiej 1, NIP 735-26016-76, REGON 380-156-644 (dalej „Organizator”)”.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od daty ogłoszenia jego rozpoczęcia do osiągnięcia
sprzedaży 11200 egzemplarzy sprzedanych książki „AS dróg wyższych klAS”. Informacje o
osiągniętej wysokości sprzedaży Organizator publikuje na stronie internetowej www.ASdriver.pl,
w poście profilu FB Patrol112.pl.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.ASdriver.pl w
zakładce „Strona Konkursu” (dalej „Strona Konkursu”).
5. Organizator komunikuje się z Uczestnikami konkursu wyłącznie za pośrednictwem Strony
Konkursu. Kontakt z Laureatami nastąpi w formie pisemnej lub równoważnej formie
elektronicznej.
§2. UDZIAŁ W KONKURSIE
1) Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca poniższe kryteria:
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) ukończyła 18-sty rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada czynne prawo jazdy dowolnej kategorii;
d) w Okresie trwania Konkursu dokonała zakupu książki „AS dróg wyższych klAS” oraz dokonała
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
2) Celem dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Uczestnik winien:
a) Dokonać zakupu książki „AS dróg wyższych klAS” za pośrednictwem formularza sprzedaży
udostępnionego za pośrednictwem serwisu www.ASdriver.pl
b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu,
c) udzielić oraz utrzymać w mocy wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych celem
udziału w Konkursie, określonych niniejszym Regulaminem.
3) Uczestnik, który dokonał zgłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej, może zadeklarować chęć udziału w
etapie dodatkowym konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest opracowanie projektu 3-dniowej trasy
objazdu po autostradach, bądź drogach ekspresowych w Europie (w Państwach do wyboru:
Niemcy, kraje Beneluxu, Szwajcaria, Austria, północne Włochy, Czechy, Słowacja, Węgry), nie
dłuższej, niż 3.000 km. Opis trasy wraz z uzasadnieniem oraz mapą poglądową uczestnik winien
przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora w okresie trwania Konkursu.
4) Po dokonaniu rejestracji Użytkownika, Organizator potwierdza fakt otrzymania zgłoszenia drogą
elektroniczna, przesyłając Uczestnikowi indywidualny link polecający.
5) Udział w Konkursie oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest
dobrowolne. Uczestnik jest uprawniony cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z Organizatorem.
6) Cofnięcie zgód, o których mowa w ustępie poprzedzającym traktowane jest jako rezygnacja
Uczestnika z udziału w Konkursie.
7) Uczestnik może dokonać wyłącznie jednokrotnego zgłoszenia. Liczba dokonanych zgłoszeń, z
których Uczestnik kupuje książki dodatkowo nie sumują się.

8) Uczestnik zdobywa punkty które są liczone za ilość zakupionych egzemplarzy książki „AS dróg
wyższych klAS” z indywidualnego linku promocyjnego przez osoby, którym Uczestnik polecił zakup
książki. Każda zakupiona książka kupiona z indywidualnego linku promocyjnego jest liczona jako
punkt.
9) Zgody:
a) Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zawartych w formularzu zamówienia przez Organizatora będącego za razem
Administratorem Danych Osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu tj.
dokonaniem rejestracji, weryfikacją zgłoszenia konkursowego, wydania nagrody, rozpatrywania
reklamacji, sprawozdawczości księgowej i podatkowej,
b) W przypadku nabycia prawa do nagrody określonej pkt. 3 ust. 1, Uczestnik wyraża zgodę na
udostępnię swoich danych osobowych kooperantom Organizatora uczestniczącym w procesie
organizacji oraz wydania nagrody.
c) Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie oraz publikację przez Organizatora wizerunku oraz głosu
Uczestnika pod postacią zdjęć, wywiadów, filmów szkoleniowych oraz reklamowych. Zgoda
zostaje udzielona na okres nie krótszy niż lat 5 liczony od daty rejestracji wizerunku lub głosu
Uczestnika.
10) Dane osobowe:
a) Gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych Uczestnika następuje na
zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
b) Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
c) Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
d) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego.
e) Celem realizacji uprawnień przysługujących uczestnikowi w związku z gromadzeniem,
przetwarzaniem i udostępnianiem jego danych osobowych winien on skontaktować się z
Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
f) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
§3. NAGRODY
1. Wyłonienie zwycięzcy (dalej również „Laureaci”) Konkursu zostaną nagrodzeni następującymi
nagrodami rzeczowymi:
b) Edycja główna Konkursu:
i) Nagroda I – Szkolenie w ruchu drogowym miasta Los Angeles (USA) połączone z przelotem
helikopterem nad centrum Los Angeles oraz siecią okalających je autostrad. Szkolenie
przeznaczone dla 1 osoby;
ii) Nagroda II - 3-dniowe szkolenie w ruchu drogowym europejskiej sieci autostrad.
Szczegółowa trasa zostanie wybrana przez komisję spośród nadesłanych przez
Uczestników propozycji zgodnie z pkt. 2 ust. 3 Regulaminu. Szkolenie przeznaczone dla 1
osoby;
iii) Nagroda III i IV – przejazdy dla jednej osoby (dla każdego ze zwycięzcy III i IV nagrody)
bocznymi drogami w okolicach Krakowa zabytkowym samochodem mk. American Bantam
60 Roadster Roadster rocznik 1930 wraz z kierowcą oraz mk. Lincoln Continental Mark IV
Personal Limousine rocznik 1974 wraz z kierowcą;
c) Dla zwycięzców etapu dodatkowego konkursu przewidziano udział w szkoleniu określonym w
lit. A ppkt II powyżej.
1. Sposób oraz termin wydania nagród:
2) Nagrody rzeczowe określone ust. 1 niniejszego punktu zostaną wydane Uczestnikom po uprzedniej
konsultacji, nie później jednak niż:
i) Dla nagrody określonej w ust. 1. lit. A ppkt. I – 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników
Konkursu;

ii) Dla nagrody określonej w ust. 1. lit. A ppkt. II oraz ust. 1 lit. B – 6 miesięcy od daty
ogłoszenia wyników Konkursu;
iii) Dla nagrody określonej w ust. 1. lit. A ppkt. III i IV – 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników
Konkursu;
iv) Dla zwycięzców etapu dodatkowego konkursu tak jak dla nagrody określonej w ust. 1. lit. A
ppkt. II oraz ust. 1 lit. B – tj. 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu;
b) Organizator powiadomi Uczestników o sugerowanych terminach wydania nagrody oraz
ewentualnej możliwości zmiany wyznaczonego terminu korespondencją elektroniczną.
1. Świadczenia dodatkowe:
3) Koszty organizacji oraz wydania nagród określonych w ust. 1, w tym pokrycie kosztów przejazdu,
zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat administracyjnych i urzędowych pokrywa Organizator.
4) W odniesieniu do kosztów uzyskania wizy wjazdowej do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Organizator pokrywa wynikłe z tego tytułu, uzasadnione koszty urzędowe na zasadzie zwrotu
uczestnikowi poniesionych i udokumentowanych kosztów.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wydatki Uczestnika nieobjęte nagrodą, w
tym wynikające z kar, grzywien czy obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody.
6) Obowiązki fiskalne obejmujące wykazanie wartości otrzymanej przez Uczestnika nagrody oraz
odprowadzenia wymaganego podatku obciążają wyłącznie Uczestnika.
1. Wyłączenia:
7) W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w szczególności takich, których w
chwili ogłoszenia Konkursu lub jego zakończenia nie dało się przewidzieć lub zapobiedz skutkom
ich wystąpienia, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany nagrody określonej w ust. 1 lit. A ppkt.
I na świadczenie o tożsamej wartości obejmujące organizacja dla Uczestnika, który nabył prawo do
nagrody, 7-dniowego szkolenia w ruchu drogowym europejskiej sieci autostrad (z wyłączeniem
Wielkiej Brytanii) po trasie zaproponowanej lub zatwierdzonej przez Uczestnika o limicie do 5.000
km.
8) Zamiana nagrody, o której mowa w ustępie poprzedzającym może nastąpić również na wniosek
Uczestnika, który nabył prawo do nagrody określonej w ust. 1 lit. A ppkt. I, w przypadku gdy nie jest
on uprawniony lub odmówiono mu udzielenia zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
9) Bez uprzedniej zgody Organizatora, Uczestnik który nabył prawo do nagrody wskazanej w ust. 1, nie
jest uprawniony do przeniesienia odpłatnie lub pod tytułem darmowym prawa do nagrody na
podmiot lub osobę trzecią.
10) W przypadku uchybienia przez Uczestnika terminowi odbioru nagrody, nagroda ulega przepadkowi
bez prawa dochodzenia przez Uczestnika prawa do przywrócenia terminu, otrzymania świadczenia
zamiennego czy odszkodowawczego.
11) W przypadku, gdy Uczestnik wypełnił kryteria uprawniające go do nabycia nagrody tytułem
uczestnictwa w etapie głównym oraz edycji dodatkowej Konkursu, nabywa on prawo do otrzymania
wyłącznie nagrody wyższej wartości, o ile nie złoży w terminie 3 dni od daty powiadomienia o
uzyskaniu prawa do nagrody oświadczenia w przedmiocie wyboru nagrody wartości niższej.
§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Sprzedaż książki „AS dróg wyższych klAS” będzie kontrolowana przez Organizatora w czasie
trwania konkursu na bieżąco. Po przekroczeniu sprzedaży w ilości 11200 egzemplarzy zostanie
powołana przez Organizatora komisja w składzie: Mariusz Rzadkosz oraz Krzysztof Lis. Zadania
Komisji:
b) Przeliczenie ilości sprzedanych egzemplarzy książki „AS dróg wyższych klAS”;
c) Weryfikacja poprawności dokonanych zgłoszeń przez Uczestników;
d) Weryfikacja wysokości sprzedaży dokonanej za pośrednictwem indywidualnych linków
polecających przypisanych poszczególnym Uczestnikom;
e) Weryfikacja poprawności zgłoszeń, o których mowa w §2 ust. 3 Regulaminu oraz ich ocena
merytoryczna;
f) Wyłonienie Laureatów Konkursu oraz Laureatów edycji dodatkowej.
g) Publikacja list Laureatów oraz dokonanie indywidualnego ich powiadomienia.
1. Zadania, o których mowa w ustępie poprzedzającym komisja realizuje w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia zamknięcia Konkursu. W sytuacji, o której mowa §3 ust. 4 lit. E oraz w §9

Regulaminu, końcowa lista Laureatów zostanie opublikowana najpóźniej w terminie 30 dni od
daty upływu terminu do wnoszenia reklamacji.
2. W przypadku rezygnacji Laureata z udziału w Konkursie po wyłonieniu listy zwycięzców, lub
złożenia przez Laureata oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 4 lit. E, na jego miejsce
powoływany jest kolejny Uczestnik, którego osiągnięty wynik lub ocena pracy uprawniałby go do
otrzymania nagrody w miejsce Uczestnika rezygnującego.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.

Postępowanie reklamacyjne:
a) Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników
Konkursu w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora lub za
pośrednictwem poczt elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia
Konkursu.
b) Reklamacje powinny zawierać dane identyfikujące Uczestnika (imię, nazwisko, adres email oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika) oraz dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
c) Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej – w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie
będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans
wszystkich Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem właściwe regulacje Kodeksu Cywilnego stosuje
się odpowiednio.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Regulamin dostępny jest w serwisie
Organizatora, na stronie internetowej Konkursu, jak również zostaje wyłożony do wglądu w
siedzibie Organizatora.

