
 
 

REGULAMIN KONKURSU “Wejściówka na konferencję E-Mobility” 
(dalej: “Regulamin”) 

 
§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu “Wejściówka na konfererencję E-Mobility” (dalej: “Konkurs”)        
są prowadzący blog Green Projects, zwany dalej “Organizatorami”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Celem konkursu jest zainteresowanie tematem elektromobilności oraz       

niskoemisyjnych pojazdów. 
4. Konkurs trwa od dnia 7 czerwca 2018 r. do momentu wyłonienia zwycięzcy, jednak             

nie później niż do dnia 14 czerwca 2018 r. (dalej: “Okres Trwania Konkursu”). 
 

§2. Uczestnicy Konkursu 
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami           

pełnoletnimi. 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodziny Organizatorów. W         

przypadku, gdy Organizatorzy stwierdzą, że w rywalizacji konkursowej brała udział          
osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu         
oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien opublikować w komentarzu pod           

wpisem na blogu dotyczącym Konkursu odpowiedź na pytanie: Jak brzmi pełna           
nazwa samochodu (marka i model), który zagrał główną rolę w filmie pt. “Kto zabił              
samochód elektryczny?”.  

5. Zamieszczenie pod postem komentarza z odpowiedzią na pytanie zwane będzie w           
dalszej części Regulaminu “Odpowiedzią”. 

6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną Odpowiedź. 
 

§3. Nagroda 
1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci jednej wejściówki na konferencję           

E-Mobility: Elektromobilność, Energia Odnawialna, Zrównoważony Transport (dalej:       
“Nagroda”), która odbędzie się w ramach III Międzynarodowych Targów EkoFlota w           
dniu 15 czerwca 2018 r. w godzinach 8:30-16 w Centrum Targowo-Kongresowym           
(dawniej MT Polska) w Warszawie. 

2. Fundatorem nagrody jest Menadżer Floty Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.               
Krakowskiej 180 lok. 106 - organizator III Międzynarodowych Targów EkoFlota. 

3. Warunki uczestnictwa w konferencji są określone na stronie organizatora targów          
https://menadzerfloty.pl/ekoflota/konferencja-2/  

4. Laureat Konkursu nie może żądać wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  

https://menadzerfloty.pl/ekoflota/konferencja-2/


5. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
 

§4. Przebieg Konkursu 
1. Spośród wszystkich zgłoszonych Odpowiedzi, Organizatorzy przydzielą jedną       

Nagrodę Uczestnikowi, który jako pierwszy prawidłowo odpowiedział na pytanie         
konkursowe. 

2. O wygranej Laureat Konkursu zostanie powiadomiony mailowo oraz w komentarzu          
pod Odpowiedzią. 

 
§5. Reklamacje 

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną          
poprzez formularz kontaktowy na blogu. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać:          

imię, nazwisko, dokładny adres i email Uczestnika, jak również dokładny opis i            
wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 13 czerwca 2018 r.  
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w         

terminie do 14 czerwca 2018 r. 
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym        

mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 
 

§6. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są prowadzący blog        

Green Projects określeni w Polityce Prywatności. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z          

Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w           
celu poinformowania Laureata Konkursu. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania           
usunięcia zgodnie z Polityką Prywatności systemu komentarzy Disqus. 

4. Administrator informuje, że posiadanie konta Disqus jest dobrowolne, ale niezbędne          
dla uzyskania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy         
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz               
polityką prywatności Disqus. 

 
§7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie          
bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte            
Uczestników. 

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu           
we wpisie na blogu dotyczącym Konkursu jako link do pliku w formacie PDF 

 


