
Regulamin konkursu Motocaina.pl
Odpowiedz na pytanie i wygraj książkę "Ostatni 
przejazd. Opowieści o Mistrzu Kuligu"

§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj książkę na długie, zimowe wieczory”,

zwanego  dalej  „Konkursem”,  jest  MC  SP.Z.O.O.  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Ostródzka 130 03-289 Warszawa, NIP:

5291808079, (zwana dalej „Organizatorem”).

Przyrzekającym  nagrody  jest  MC  SP.Z.O.O.  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z  siedzibą  przy  ul.  Ostródzka  130  03-289  Warszawa,

NIP:5291808079, (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”).

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 12 stycznia 2019 r. do dnia 
15 stycznia 2019 r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie:

od dnia 12 lutego 2020 r. od godz. 16:00 do dnia 16 lutego 2020 r. do godz.
23:59  poprzez  stronę  internetową  o  adresie  www  .motocaina.pl     (zwaną
dalej „Serwisem”).

3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów 
Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie do dnia 17 lutego 2020 r.

4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.

5. Konkurs,  prowadzony  jest  wyłącznie  w  oparciu  o  niniejszy  Regulamin  i
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919
– 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.

z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

§3. UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu i  Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby

fizyczne.  Uczestnikami  mogą  być  wyłącznie  pełnoletnie  osoby  fizyczne,

posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz

posiadające  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  (zwane  dalej

„Uczestnikami”),  które  odwiedzą  Serwis  Motocaina.pl  i  odpowiedzą  na

pytanie konkursowe.

http://www.motocaina.pl/


2. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  oraz  podwykonawcy

Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, ani członkowie ich rodzin. Przez

„członków  rodziny“  rozumie  się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,

małżonków,  rodziców  małżonków  i  osoby  pozostające  w  stosunku

przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy

Organizatora  ani  Przyrzekającego  Nagrody  zaangażowani  bezpośrednio  w

przygotowanie i prowadzenie Konkursu.

§4. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie - “Dlaczego właśnie Ty
masz  wygrać  nagrodę  w  naszym  konkursie  –  książkę:  "Ostatni  przejazd.
Opowieści  o  Mistrzu  Kuligu".  Odpowiedzi  konkursowe  muszą  być
umieszczone w formie komentarza pod zapowiedzią konkursu (artykuł).

2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej odpowiedzi wśród uczestników, 
z tym, że w ocenie udzielonych odpowiedzi będą brane pod uwagę:

1. Zgodność z tematem Konkursu

2. Kreatywność i innowacyjność,

3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.

3. Uczestnik może zamieścić tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

4. Nagrodzone zostaną trzy odpowiedzi konkursowe.

§5. ODPOWIEDZI KONKURSOWE

1. Uczestnik zgłasza swoją odpowiedź konkursową tylko i wyłącznie w 
serwisie Motocaina.pl.

2. Odpowiedzi konkursowe złożone w inny sposób (np. komentarz w 
kanałach social media, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Praca  nie  może  w  jakikolwiek  sposób  być  opatrzona  danymi  osobowymi
Uczestnika  lub  jakiejkolwiek  innej  osoby  trzeciej,  jak  też  żadnym znakiem
towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu
innego niż Przyrzekający Nagrody.

4. Odpowiedź konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności

praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów

mogących  być  uznanymi  za  wulgarne,  niemoralne,  sprzeczne  z  dobrymi

obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie

sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy,

w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.



5. Laureat  Konkursu,  z  chwilą  zawiadomienia  o  wygranej  w  Konkursie,  tj.
opublikowania  wyników  Konkursu  w  Serwisie,  udziela  Przyrzekającym
Nagrody odpowiednich danych do przesłania nagrody konkursowej.

§6. WYBÓR NAGRODZONEJ ODPOWIEDZI KONKURSOWEJ

1. Odpowiedzi konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe 
(komisja konkursowa) zwane dalej „Jury”.

2. Z  posiedzenia  Jury  sporządzony  zostanie  protokół,  który  zawierać  będzie
liczbę  członków  Jury  obecnych  na  posiedzeniu  oraz  informację  o
nagrodzonych  lub  wyróżnionych  przez  nich  pracach.  Protokół  zostanie
podpisany  przez  wszystkich  członków  Jury  i  będzie  przechowywany  w
siedzibie Przyrzekającego Nagrody.

3. Przy  ocenie  nagradzanych  prac  konkursowych  Jury  kierować  się  będzie
swoim  swobodnym  uznaniem,  biorąc  pod  uwagę  kryterium  kreatywności,
wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem
Konkursu.

4. Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do

dnia:  17  lutego  2020  r. poprzez  zamieszczenie  informacji  o  wybranym

Laureatach.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.

2. Nagrodami w Konkursie są 2 x "Ostatni przejazd. Opowieści o Mistrzu 
Kuligu"

3. Przekazanie nagrody nastąpi do dnia  21 lutego 2020 r.  za pośrednictwem
przesyłki  kurierskiej  INPOST,  po  uprzednim  przesłaniu  danych  do
przekazania  nagrody  przez  Zwycięzcę  Konkursu.  Dane  korespondencyjne
należy przesłać do dnia  20 lutego 2020 r. do Przyrzekającego Nagrodę za
pośrednictwem  wiadomości  prywatnej  na  fanpage  Motocaina.pl  lub  w
wiadomości email, przesłanej na redakcja@motocaina.pl.

4. Jeśli dany Laureat nie zgłosi swoich danych teleadresowych do 

wysyłki nagrody, wówczas nagroda przechodzi na kolejny konkurs.

§8. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy,  przystępując  do  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie

podanych danych osobowych przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody

w celach związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i  ogłaszania

Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.



Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, 
ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu 

jest Przyrzekający

3. Nagrody Przyrzekający Nagrody udostępnia Organizatorowi dane osobowe

Uczestników na podstawie odrębnej umowy, na cele związane z realizacją

Konkursu i wydaniem nagród w trybie art. 31 u.o.d.o.

3. Administrator  zapewnia  Uczestnikom  prawo  wglądu  do  swoich  danych

osobowych  oraz  ich  poprawiania,  jak  również  żądania  zaprzestania

przetwarzania  danych.  Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym

podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez
Uczestników  Konkursu  pisemnie  na  adres  Organizatora  lub  e-mailem  na
następujący adres e-mail  Organizatora:  redakcja@motocaina.pl,  w terminie
30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.

2. Reklamacje  powinny zawierać  imię,  nazwisko,  nick  podany w Formularzu,
adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Organizator  w terminie  30  dni  od  otrzymania  reklamacji,  rozpatrzy  zgłoszoną

reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-

mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać 
będzie właściwy sąd powszechny.

2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, 

o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny 

w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.motocaina.pl.


