
REGULAMIN KONKURSU "Wyścig po wyścig" 

 

Postanowienia ogólne §1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwa 
„Wyścig po wyścig” („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa PeMaPe, z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Konduktorskiej 4 lok 2, kod pocztowy 00-775, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000093563, NIP 523-23-49-022 („Organizator”)  

3. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się o godz. 00:00 dnia 16.05.2009r. i trwa 
do godz. 23:59 dnia 15.07.2009 r. włącznie.  
 

Uczestnicy Konkursu  
§ 2 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce („Uczestnik”) 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz i pracownicy Organizatora, 
Sponsora oraz osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 pkt 1.  

3. Laureatami konkursu nie mogą zostać osoby, które nie spełniają ust.2 powyżej oraz 
członkowie ich rodzin zamieszkujący w tym samym gospodarstwie domowym, jak również 
osoby nie spełniające kryteriów określonych w ust. 1 powyżej.  

 

Zasady Konkursu  
§ 3 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 16.05.2009r. do 15.07.2009. przesłać SMS 
o treści WYSCIG pod numer 7163 najbliżej po dowolnej pełnej godzinie. 

2. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę SMS w celu poprawienia swojego czasu odpowiedzi, 
może jednak wygrać tylko 1 nagrodę. 

3. Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, system wyłoni, z dokładnością do tysięcznej części 
sekundy 10 osób, który uzyskały najkrótszy czas. Osobom tym zostanie przyznana nagroda. 

4. W sytuacji, gdy liczba osób, z jednakowych czasem przekroczy liczbę nagród – 16.07 o 
godz.12.00 zostanie do nich wysłane pytanie finałowe. 10 najszybciej przesłanych odpowiedzi 
zostanie nagrodzonych. 

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 20.07.2009. Organizator 
podejmie 2 próby połączenia telefonicznego z laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z 
laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się 
poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie przez 
niego poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub 
automatycznej sekretarki). W przypadku 2 nieudanych prób zrealizowania połączenia z 
laureatem, Organizator podejmie próbę połączenia z kolejną osobą, aż do uzyskania 10 
laureatów.  

6. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 9.4. powyżej, Organizator poinformuje 
laureata o wygranej, o terminie wyjazdu, kwestiach podatkowych związanych z nagrodą. 



7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kartingsport.pl  do dnia 
20.07.2009r.  
 

Pula nagród  
§4 

1. Organizator Konkursu przewiduje 10 jednakowych nagród w postaci wyjazdów na Finał F1 w 
Budapeszcie na torze Hungaroring. W skład nagrody wchodzi dojazd busem do Budapesztu, 
nocleg w hotelu 3*, bilet wejściowy na wyścigi, ubezpieczenie. Wartość nagrody wynosi 
1657,00 PLN + wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 184,00 zł przypisaną do każdej z 
nagród. 

2. Całkowita pula nagród wynosi maksymalnie 18.410,00 PLN brutto. 

3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce, za wyjątkiem 
ust.4 poniżej, lub zamiany na inne nagrody rzeczowe, ponadto zdobywcom nagród nie 
przysługuje prawo cesji nagrody na osobę trzecią.  

4. W sytuacji, gdy Organizator jest zmuszony odwołać wyjazd z powodu siły wyższej, 
równowartość nagrody zostanie wypłacona laureatom w gotówce. Odmowa przyjęcia gotówki 
przez laureata oznacza rezygnację z nagrody. Zdarzeniem siły wyższej w rozumieniu 
niniejszego regulaminu są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju, 
blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, 
trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których 
strony nie mogą przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, i 
które są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród 
zwycięzcom z powodu:  

a) niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą;  

b) odmowy przyjęcia nagrody.  

 

Zasady opodatkowania  
§5 

1. Przychód uzyskany z tytułu nagrody określonej w §4 Regulaminu oraz dodatkowej nagrody 
pieniężnej, określonej w §4 ust.1 uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu 
ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych.  

2. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród, nastąpi po 
pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika, zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku 
zryczałtowanego z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w § 4 pkt 2b) 
Regulaminu.  

 

Reklamacje  
§ 6 

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Konkursem pisemnie 
na adres Organizatora Agencja Reklamowa PeMaPe, ul. Konduktorska 4 lok 2, 00-775  

http://www.kartingsport.pl/


Warszawa podczas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu do dnia 21.07.2009r. 
Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. 
Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z 
którego nadesłano zgłoszenie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.  

3. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.   

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

 

Postanowienia końcowe  
§8 

 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w Regulaminie.  

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z 
komunikacja, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 
www.kartingsport.pl   

5. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.  

6. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 
www.kartingsport.pl  Skrócone zasady udziału w Konkursie podane będą w materiałach 
promujących konkurs.  

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27).  

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
realizacji Konkursu.  

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

http://www.kartingsport.pl/

