REGULAMIN KONKURSU „10 LAT CZOGUMU”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „10 LAT CZOGUMU”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma
CZOGUM- Adam Czoske, z siedzibą w Pruszcz Gdańskim, ul. Przemysłowa 6,
83-000 Pruszcz Gdański, posiadająca NIP 5851009742, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród, zwanych dalej: „Nagrodami” jest firma CZOGUM- Adam Czoske,
z siedzibą w Pruszcz Gdańskim, ul. Przemysłowa 6, 83-000 Pruszcz Gdański, posiadająca
NIP 5851009742, zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Facebook’a, na profilu https://
www.facebook.com/czogum .
4. Profil na Facebook’u Organizatora znajudujący się pod adresem:
https://www.facebook.com/czogum będzie zwany dalej „Profilem Organizatora”.
5. Post na Profilu Organizatora o nazwie „KONKURS „10 LAT CZOGUMU””, będzie zwany
dalej „Postem Konkursowym”.
6. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej: „Regulaminem" dostępna jest do wglądu
na stronie internetowej Organizatora: https://czogum-opony.pl/ w zakładce „Aktualne
Promocje”.
7. Każda osoba biorąca udział w Konkursie jest zwana dalej „Uczestnikiem”.
8. Konkurs w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”, prowadzony
jest w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w okresie od 22 marca 2021 r. do 22
maja 2021 r. dokonały zmiany opon z zimowych na letnie w firmie Organizatora,
zachowały paragon lub fakturę za usługę zmiany opon oraz odpowiedziały na pytanie
konkursowe, zgodnie z jego definicją określoną w §4 ust. 1.
W przypadku wygranej skan lub zdjęcie paragonu lub faktury należy dostarczyć
Organizatorowi w formacie jpg, png lub pdf w prywatnej wiadomości na Facebook’u,
skierowanej do Profilu Organizatora w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników konkursu.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające aktywny i prawdziwy profil na portalu
Facebook.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć również osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą, posiadające aktywny i prawdziwy profil na portalu Facebook.
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Fundatora, podmioty i
ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również

członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
§3. Czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu odbywać się będą w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do
23 maja 2021 roku.
§4. Przedmiot i zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe, zwane dalej: „Zadaniem Konkursowym” polega na zachowaniu
paragonu lub faktury za zmianę opon z zimowych na letnie w firmie Organizatora oraz
udzieleniu odpowiedzi na zadane w Poście Konkursowym pytanie, zwane dalej: „Pytaniem
Konkursowym”: „Napisz kreatywne życzenia urodzinowe dla firmy CZOGUM z okazji
10-lecia istnienia firmy”. Na Pytanie Konkursowe należy udzielić odpowiedzi w
komentarzu pod Postem Konkursowym.
2. Osoba, która spełnia warunki określone w §2, przystępuje do Konkursu poprzez
wykonanie, w terminie określonym w §3 ust. Zadania Konkursowego. Prawidłowe
wykonanie tych czynności skutkuje zgłoszeniem się Uczestnika do Konkursu, zwane dalej:
„Zgłoszeniem”.
3. Każdy Uczestnik na podstawie jednego paragonu lub faktury może dokonać jednego
Zgłoszenia. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
4. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostały najwyżej ocenione, zgodnie z ust. 7 niniejszego
paragrafu, zostają laureatami, zwanymi dalej: „Laureatami”.
5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie,
Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą kontaktować się z Uczestnikiem za
pośrednictwem Facebook’a oraz żądać podania szczegółowych informacji, związanych
jednak wyłącznie z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym przedstawienia skanu/
zdjęcia paragonu/faktury za dokonany zakup zgodnie z §2 ust. 1 w przypadku wygranej w
Konkursie.
7. Nadesłane przez Uczestników Zgłoszenia będą podlegały ocenie przez jury, zwane
dalej „Jury”, które po zakończeniu konkursu dokona wyboru Laureatów. Jury, składające
się z 4 osób, będących przedstawicielami Organizatora, wybierze Zgłoszenia spełniające
wymogi formalne. Spośród wybranych Zgłoszeń, Jury dokona oceny kreatywności
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i wybierze zwykłą większością głosów dwa zwycięskie
zgłoszenia – z pierwszą oraz drugą w kolejności najwyższą liczbą zdobytych głosów Jury.
8. Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody Uczestnikom konkursu, bez uzasadniania
swojego wyboru.
9. Praca Konkursowa nie może zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi
obyczajami, w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych,
obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące

normy prawne, moralne, propagujących przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogących
naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne osoby
trzeciej. Prace Konkursowe zawierające w/w treści będą niezwłocznie usuwane przez
Organizatora i nie będą podlegały ocenie Jury.
10. Posiedzenie Jury i rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 29.05.2021r. Po
rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator lub osoby przez niego upoważnione wyślą do
Laureatów prywatną wiadomość za pośrednictwem Facebook’a z informacją o wygranej
oraz z prośbą o przesłanie zdjęcia lub skanu paragonu lub faktury. Brak odpowiedzi w
ciągu 48 godzin, nie przesłanie skanu paragonu lub faktury lub przesłanie paragonu lub
faktury, który/a nie jest zgodna z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym
Regulaminie, powoduje utratę statusu Laureata i prawa do Nagrody. Odpowiednio do ust.
7, nowym Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, którego Zgłoszenie otrzymało następną
w kolejności największą liczbę głosów Jury i który nie jest Laureatem innej Nagrody w
Konkursie. Wyniki zostaną też oficjalnie przedstawione na Facebook’u, na Profilu
Organizatora po dopełnieniu warunków formalnych przez Laureatów (tj. przesłanie zdjęcia/
skanu paragonu lub faktury), jednak nie później niż 12.06.2021r.
11. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania swojego wyboru zwycięskich Zgłoszeń
(Laureatów).
12. Odpowiedzi Laureatów na Pytanie Konkursowe mogą być publikowane na Facebook’u
na profilu Organizatora również po zakończeniu Konkursu.
Jeżeli Praca Konkursowa Laureata lub jakakolwiek jej część (w szczególności odpowiedź
na Pytanie Konkursowe) będzie stanowiła utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.
1231 z późn. zm.), Fundator, zgodnie z art. 921 § 3 k.c., z chwilą przekazania Nagrody
nabywa majątkowe prawa autorskie do tej Pracy Konkursowej (lub odpowiednio jej części)
w pełnym zakresie na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w
szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i
cyfrowego na dowolnych nośnikach,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów
teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
3) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego,
przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji
elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
4) korzystanie z Pracy Konkursowej (lub odpowiednio jej części) poprzez włączanie jej do
innych utworów, w tym w ramach utworu audiowizualnego, a także do innych materiałów.
13. Uczestnik Konkursu, który zostanie Laureatem, zgadza się na wymienienie jego
Imienia i Nazwiska na Profilu Organizatora wraz z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe.
§5. Nagrody i ich przekazanie
1. Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Fundator.
2. Nagrodą dla Laureatów w Konkursie są:

1) W Przypadku zajęcia I miejsca (Laureat, którego Praca konkursowa otrzyma najwięcej
głosów od Jury) – voucher o wartości 1000 zł na usługi mechaniczne w firmie
Organizatora, ważny do 31.12.2021r.
2) W Przypadku zajęcia II miejsca (Laureat, którego Praca konkursowa otrzyma drugą
największą ilość głosów od Jury) – voucher o wartości 500 zł na usługi w „Auto Spa” w
firmie Organizatora, ważny do 31.12.2021r.
3. Nagroda przekazywana jest osobiście w siedzibie firmy Organizatora, w terminie
wskazanym przez Organizatora, jednak nie później niż 26.06.2021r. Celem ustalenia
terminu przekazania Nagrody Laureatowi, Organizator skontaktuje się z Laureatem
poprzez Facebook’a. Brak odpowiedzi Laureata w ciągu 48 godzin, skutkuje utratą statusu
Laureata oraz prawa do Nagrody. W przypadku utraty statusu Laureata oraz prawa do
Nagrody z powodu braku odpowiedzi na wiadomość w ciągu 48 godzin, Jury nie przyzna
Nagrody innym Uczestnikom Konkursu. Jeśli Laureat odpowie na przesłaną wiadomość w
ciągu 48 godzin, Organizator zaproponuje maksymalnie 3 terminy na odbiór Nagrody
jednak, najpóźniej do 26.06.2021r. Jeśli żaden z zaproponowanych terminów nie będzie
odpowiedni dla Laureata lub Laureat nie stawi się w wyznaczonym terminie po Odbiór
Nagrody, skutkuje to utratą statusu Laureata oraz prawa do Nagrody. W takim wypadku
Jury nie przyzna Nagrody innym Uczestnikom Konkursu. Podczas odbioru nagrody
Laureat musi okazać oryginał paragonu lub faktury za usługę zmiany opon w firmie
Organizatora, który przesłał Organizatorowi przez Facebook’a w formie skanu lub zdjęcia.
W przypadku nie okazania oryginału paragonu/ faktury lub okazania nieprawidłowego
paragonu/ faktury, skutkuje to utratą statusu Laureata oraz prawa do Nagrody. W takim
wypadku Jury nie przyzna Nagrody innym Uczestnikom Konkursu.
7. Nagroda nie podlega zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, zwłaszcza rzeczowe.
Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
8. Laureat traci prawo do Nagrody w razie:
1) stwierdzenia przez Organizatora lub Fundatora sfałszowania, podrobienia lub
jakiegokolwiek przerobienia, modyfikacji paragonu lub faktury za usługę zmiany opon w
firmie Organizatora.
2) W przypadkach określonych w §4 ust 10. oraz §5. ust. 3.
9. Jeżeli Nagrodę wydano przed stwierdzeniem przez Organizatora lub Fundatora
okoliczności, o których mowa w ust. 8, Uczestnik jest zobowiązany do jej niezwłocznego
zwrotu na własny koszt i ryzyko.
10. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 pkt. 1), nowym Laureatem zostaje
Uczestnik, którego Zgłoszenie otrzymało następną w kolejności największą liczbę głosów
Jury i który nie jest Laureatem innej Nagrody w Konkursie.
§ 6. Polityka Prywatności
1. Podanie przez Uczestników i Laureatów danych osobowych (Imię i Nazwisko) jest
dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym przekazania Nagrody.
Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem
Nagrody.
2. Uczestnik może podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania danych
osobowych innych osób, Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie i uzyskania
Nagrody.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników i w ramach Konkursu przetwarzane są
jedynie na potrzeby Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, a dane
Laureatów również na potrzeby przyznawania i wydania Nagród oraz publikacji listy
Laureatów i ich odpowiedzi na Pytanie Konkursowe na Profilu Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, czas
postępowania reklamacyjnego, czas wynikający z przepisów podatkowych oraz w związku
z dochodzeniem roszczeń wobec Organizatora lub Fundatora (tj. w okresie 6 lat od dnia
wymagalności roszczenia).
6. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez okres wskazany w ust. 5, a
ponadto przez okres korzystania przez Fundatora z Pracy Konkursowej w sposób
określony w §4 ust. 12-13.
7. Poprzez dokonanie Zgłoszenia, zgodnie z §4 ust. 1-2, Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym ogłoszenia Laureatów. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej
zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie,
ogłoszenia wyników, a także przyznania Nagrody.
8. Poprzez wysłanie wiadomości ze skanem/ zdjęciem paragonu lub faktury, Laureat
wyraża dorozumianą zgodę na przetwarzanie tej danej przez Fundatora, celem realizacji
Nagrody.
9. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, żądania dostępu,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, , a
także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w
Regulaminie.
11. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu nie będą
przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą
profilowane.
12. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych Uczestnik może uzyskać
kontaktując się na adres poczty elektronicznej czogum-opony@home.pl
§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 7
dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. od terminów określonych w §4 ust. 9 za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: czogum-opony@home.pl . Reklamacje z
datą późniejszą nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
email, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie
roszczenia.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty
otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.
Reklamacje rozpatruje Organizator.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
czogum-opony@home.pl . Odpowiedzi na pytania Uczestników udzielane będą w terminie
do 7 dni roboczych.
2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Internetowej
Organizatora. Organizator ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie, bez
uprzedniego informowania Uczestników.
3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie informując o tym
Organizatora, co nie dotyczy Laureatów, którzy odebrali Nagrodę.

