Regulamin Konkursu
Moto Session 2019 – Zdjęcie z Moto Session

Regulamin Konkursu
„Zdjęcie z Moto Session”
§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu "Moto Session 2019 – zdjęcie w ramce"; (zwanego dalej "Konkursem") jest
Spółka pod firmą Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000061116, o numerze
NIP: 946-21-83-910, o kapitale zakładowym 49 467 000 zł wpłaconym w całości, zwaną dalej
"Organizator".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Targów Moto Session (zwanych dalej „Targami”), w dniach
13-14 kwietnia 2019 r.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba odwiedzająca Targi. Wstęp na Targi będzie
możliwy po zakupie biletu wstępu lub na podstawie posiadanego zaproszenia.
2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. Zasady konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia w ramce Moto Session podczas Targów i umieszczenie
go jako posta na stronie https://www.facebook.com/events/237125530560868/ (wydarzenie Moto
Session 2019).
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§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu, wydanie nagród
Zdjęcie należy dodać najpóźniej do godz. 23:59 dnia 14.04.2019 r.
Organizator powoła Komisję konkursową.
Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie zostanie wybrane przez Komisję konkursową.
Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej 17 kwietnia na stronie internetowej
www.motosession.pl
Aby odebrać nagrodę, Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem wysyłając
wiadomość na fanpage Moto Session https://www.facebook.com/MotoSession/ i podając swoje imię,
nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy.
Szczegółowy wykaz nagród w Konkursie znajduje się w załączniku nr 1.
Aby odebrać nagrodę zgłosić się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, najpóźniej do
30 kwietnia 2019. Zwycięzca jest zobowiązany osobiście stawić się w siedzibie Organizatora, z
dowodem osobistym, który potwierdzi dane osobowe podane w wiadomości. Nagroda nie podlega
zamianie na jej równowartość pieniężną.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego oraz
adresu e-mail) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. W przypadku braku możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi,
który poda najciekawszą odpowiedź.
Laureat przed odbiorem zobowiązany jest do wpłaty na konto Organizatora podatku od nagrody w
wysokości 10% wartości nagrody.
Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 5. Reklamacje
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem
lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamacje na piśmie w ciągu 7 dni od dnia
publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
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podany w § 1 pkt. 1 powyżej z dopiskiem „Konkurs Zdjęcie z Moto Session” Po upływie powyższego
terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich
zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje mailowo, a w przypadku braku
maila poinformuje listownie, zgłaszającego reklamacje, o zajętym stanowisku.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wzglądu w siedzibie Organizatora, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, oraz na
stronie internetowej www.motosession.pl.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres marketing@targi.lublin.pl.
3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestniczenia w Konkursie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania
obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
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Załącznik nr 1

NAGRODA

WARTOŚĆ

SPONSOR

voucher na przejażdżkę 20 min po centrum
miasta w dowolnym terminie Fordem
Mustangiem GT 5.0

200 PLN brutto

First Class Rental

voucher na usługi kompleksowego
zabezpieczenia aut w siedzibie Partnera

200 PLN brutto

Fabryka Blasku

voucher na usługi kompleksowego
zabezpieczenia aut w siedzibie Partnera

200 PLN brutto

Fabryka Blasku

voucher na usługi kompleksowego
zabezpieczenia aut w siedzibie Partnera

200 PLN brutto

Fabryka Blasku

Voucher na usługę mycia Spa z
zabezpieczeniem woskiem Swisswax Mirage
Plus
głośniki samochodowe Ground Zero GZIC 16X

300 PLN brutto

Clinic R

299 PLN brutto

Dobry Ton

Zestaw do pielęgnacji skóry Daniel Washington
- Leather Clean & - Leather Protect

98 PLN brutto

Auto-Spa Jakub Daniel

Produkt Alustrong i Produkt Insect i Produkt
Leather Protect

99,23 brutto

Auto-Spa Jakub Daniel

voucher na usługi detailingu samochodowego
w siedzibie Partnera

150 PLN brutto

Gloss Hunter Damian
Sacharczuk

zestaw kosmetyków

70 PLN brutto

„MOTOKASIA” Katarzyna
Turowska

Voucher na przejazd dowolnym autem ze
stajni autoprezent.pl
voucher do Let Me Out

500 zł PLN
brutto
97,17 zł PLN
brutto

Autoprezent.pl
Let Me Out

voucher na usługi kompleksowego
zabezpieczenia aut w siedzibie Partnera

200 PLN brutto

Fabryka Blasku

4 voucher y do Parku Trampolin

100 PLN brutto

Mania Skakania

Voucher na 1 przejazd (10 min) na torze
gokartowym

35 zł brutto

Cartmax
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