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§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu "Moto na Agro"; (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 Agro-Park (zwanych dalej „Targami”), w dniach
29 lutego-1 marca 2020 r.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba odwiedzająca Targi.
2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
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§ 3. Zasady konkursu
Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi na pytania.
Ankiety będą dostępne na Targach.
Pola obowiązkowe ankiety: imię nazwisko; nr telefonu; adres e-mail; odpowiedź na pytania konkursowe;
podpis.
Niewypełnienie któregokolwiek z w/w pól powoduje wykluczenie ankiety z Konkursu.
Wypełnioną ankietę należy wrzucić do oznaczonej urny lub oddać hostessie.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu, wydanie nagród
1. Do 10 marca 2020 roku Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi
na pytanie konkursowe.
2. Nazwiska 3 Laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.motosession.pl do 10 marca 2020 roku.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz nadesłanej odpowiedzi
na pytanie konkursowe.
4. Listę nagród stanowi załącznik nr 1.
5. Odbiór nagrody będzie możliwy w dniach 18-19 kwietnia 2020 r. podczas Moto Session. Zwycięzca jest
zobowiązany osobiście stawić się w siedzibie Organizatora, z dowodem osobistym, który potwierdzi dane
osobowe podane na ankiecie. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail) będzie
przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
7. 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.
8. Obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w Konkursie (10 % wartości
nagrody) leży po stronie Laureatów Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 i art. 41 ust.7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§ 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 podany w § 1 pkt.
1 powyżej z dopiskiem „Konkurs Moto Session na Agro Parku 2020” Po upływie powyższego terminu,
reklamacje nie będą rozpatrywane.
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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. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Spółka Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul.
Dworcowa 11.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu.
Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane przez 1 miesiąc po zakończeniu konkursu.
Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia
danych w każdym momencie.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
uczestnictwa w konkursie.

§ 7. 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: k.deptus@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).
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany.
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Załącznik nr 1
LISTA NAGRÓD
NAGRODA GŁÓWNA





Zestaw kosmetyków do pielęgnacji maszyn, pojazdów i urządzeń o wartości 180 zł w skład którego wchodzą:
o Preparat nabłyszczający do części plastikowych 750 ml
o Preparat czyszczący „Czyste plastiki” 750 ml
o Odświeżacz powietrza Car Scents
o Uniwersalne suche ściereczki wielokrotnego użytku
o Preparat do czyszczenia skóry – leather clean 200 ml
o Preparat do czyszczenia skóry – leather protect 150 ml
Podwójne zaproszenie na Moto Session 2020

WYRÓŻNIENIE





– 2 ZESTAWY

Zestaw kosmetyków do pielęgnacji maszyn, pojazdów i urządzeń o wartości 115 zł, w skład którego wchodzą:
o Preparat nabłyszczający do części plastikowych 750 ml
o Preparat czyszczący „Czyste plastiki” 750 ml
o Odświeżacz powietrza Car Scents
o Uniwersalne suche ściereczki wielokrotnego użytku
o Pasta woskowa 250 ml
Podwójne zaproszenie na Moto Session 2020

Strona 3 z 3

