
REGULAMIN KONKURSU 

„Urlop z Hondą” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pn. „Urlop z Hondą”, w którym 

do wygrania przeznaczono łącznie 3 (słownie: trzy) zestawy gadżetów, sygnowanych logo marki 

Honda. 

2. Organizatorem Konkursu jest Maciej Leonard Żybula prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą Social Art w Warszawie (03-940) przy ul. Genewska 29, wpisanym do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242577711, REGON 14291379 (dalej jako „Social 

Art”), działający na zlecenie Honda Motor Europe Limited (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) Oddział w Polsce w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 381, wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1080013458, oddział w 

Polsce (dalej jako: „Zleceniodawca”). 

3. Konkurs odbywa się od dnia 27.08.2018 r. od momentu opublikowania zadania konkursowego 

na Profilu Honda Polska na Facebook’u.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym 

samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Zleceniodawcy oraz osoby 

zatrudnione przez nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin 

pracowników i współpracowników Organizatora lub Zleceniodawcy. 

 

§ 2 Zasady konkursu 

1. W ramach Konkursu zostanie opublikowany post z informacją o Konkursie oraz “Zadaniem 

Konkursowym” na stronie marki Honda w serwisie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/hondapolska. 

2. „Zadanie Konkursowe” polega na opublikowaniu zdjęcia będącego odpowiedzią na post z 

informacją o Konkursie, w którym uczestnik zobowiązany będzie do umieszczenia zdjęcia 

przedstawiającego samochód marki Honda w czasie letnich urlopów, kompozycja dowolna. 

Każdy Uczestnik może opublikować dowolną ilość zdjęć, przy czym wygrać może tylko jedną 

nagrodę. W przypadku wysłania większej ilości zdjęć niż jedno, Organizator decyduje, które z 

nich jest brane pod uwagę w konkursie.  

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 (słownie: trzech) Uczestników, autorów najciekawszych Zadań 

Konkursowych, których posty ze zdjęciami zostaną opublikowane pod postem z informacją o 

Konkursie na stronie marki Honda w serwisie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/hondapolska.  

4. Ostateczny termin opublikowania Zadania Konkursowego to dzień 31 sierpnia 2018 r. godz. 

23:59. Zgłoszenia spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

Komisja oceniać będzie Zadania Konkursowe Uczestników oraz decydować będzie o 

ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród. 

6. Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszym 

Regulaminem), zostaną wyłonieni do 4 września 2018 r. do godz. 17:00, o czym zostaną 

poinformowani w komentarzu pod swoim zgłoszeniem. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 4 września 2018 r. do godz. 17:00. 
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8. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zwycięskiej 

fotografii, jako grafiki do posta z ogłoszeniem wyników konkursu. 

 

§ 3 Nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie przyznawane są Nagrody w postaci 3 (słownie: trzech) zestawów gadżetów 

sygnowanych logo marki Honda o wartości 100 zł za zestaw. 

2. Nagrody rzeczowe zostaną powiększone o kwotę w wysokości 11,11% wartości Nagrody 

rzeczowej (dalej jako „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz 

przekazana na poczet pokrycia podatku od nagrody o wartości 10% sumy wartości Nagrody 

rzeczowej oraz Nagrody pieniężnej. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby 

trzecie.  

5. Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem do dnia 11 września 2018 r. do 

godz. 18:00 drogą elektroniczną, poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook na 

stronach marki Honda pod adresami https://www.facebook.com/hondapolska, podając dane 

niezbędne do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres, na który zostanie 

wysłana nagroda.  

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie do dnia 31 września 2018 r pod warunkiem 

otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki Nagrody od Zwycięzcy oraz danych 

niezbędnych do rozliczenia podatku, chyba że Organizator w porozumieniu ze Zwycięzcą 

postanowią inaczej. 

7. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy lub niedopełnienia obowiązków wynikających 

z niniejszego Regulaminu, Nagroda przepada, a Organizator ma prawo do wytypowania innego 

Zwycięzcy konkursu lub do nierozdysponowania Nagrody. 

 

§ 4 Dane osobowe Uczestników  

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i 

przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją 

Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w 

szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). Uczestnikowi przysługuje prawo 

do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do 

postanowień w/w ustawy, jednakże udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w razie wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, które obejmują: imię i nazwisko, nazwę Uczestnika w 

serwisie Facebook, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu. Usunięcie danych 

osobowych uczestnika wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 5 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres 

mailowy biuro@socialart.pl. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej 

otrzymania.  

3. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem 

w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  
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4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres 

korespondencyjny oraz opis reklamacji. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku 

naruszenia zasad opisanych w Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. Wykluczenie z Konkursu oznacza wygaśnięcie ewentualnego prawa do 

Nagrody. 

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 


