REGULAMIN IV KONKURSU
WIEDZY O MOTORYZACJI AUTO MIRAS 2020
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Motoryzacji, (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma
Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie przy ul.
Gdańskiej 62 wpisanej do CiDG pod numerem NIP 589-193-13-16, (zwanej dalej
„Organizator”)
2. Konkurs trwa od 06.01.2020r. do 13.03.2020r.
3. Finał planowany jest na dzień 27.03.2020r.
§2
Cele konkursu
1. Popularyzacja wiedzy motoryzacji.
2. Wyłonienie spośród uczniów klas 8 szkoły podstawowej kandydatów o największej wiedzy
z zakresu motoryzacji.
3. Pomoc w rekrutowaniu kandydatów do nauki zawodu w Firmie Auto Miras Autoryzowany
Serwis Samochodowy sp. z o.o.
§3
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych.
2. Uczestnictwo w Konkursie, wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z konkursu
na facebooku firmowym, na zdjęciach będzie galeria z wydarzenia oraz osoby biorące
udział w wydarzeniu.
3. Uczestnicy, w przypadku wygrania nagrody, zgadzają się na opublikowanie imienia i
nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na profilu Auto Miras na facebooku oraz na
stronie www.automiras.pl .
§4
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się z 2 etapów:
a) Eliminacje na szczeblu szkoły w terminie od 06.01.2020 r. do 13.03.2020 r.
b) Finał z udziałem 20-tu najlepszych uczestników eliminacji w dniu 27.03.2020 r.
2. Eliminacje oraz finał będą polegać na rozwiązywaniu testów z szeroko pojętej wiedzy o
motoryzacji.
3. Eliminacje i finał przeprowadzone będą w siedzibie Firmy w Pępowie, dokłada godzina
zostanie podana do wiadomości publicznej około 1 tydzień wcześniej.
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§5
Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.
2. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie skutkować będzie wykluczeniem
takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
§6
Nagrody
1. Za zdobycie:
a) I miejsca – laptop,
b) II miejsce – tablet,
c) III miejsce – smartfon.
Przewidywane są również wyróżnienia.
2. Do każdej nagrody zostanie dodana kwota pieniężna, odpowiadająca zryczałtowanemu
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Zdobywca
nagrody zgadza się, że kwota ta nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest
na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Nagrodzeni zobowiązani są do przekazania Organizatorowi Konkursu wszelkie dane,
niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
4. Nagrody zostaną wręczone uczestnikom Konkursu podczas konferencji prasowej.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród
w Konkursie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.automiras.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Każdy z uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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