Regulamin konkursu
„VERVA STREET RACING”
(dalej: „Regulamin”)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „VERVA STREET
RACING” odbywającego się w dniach od 13 sierpnia 2018 r. od godz. 00:00 do 26 sierpnia 2018 r. do
godziny 23:59 (dalej: „Konkurs”) za pośrednictwem strony internetowej www.konkursvsr.pl.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, adres:
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, o kapitale zakładowym w wysokości 534.636.326,25 zł,
wpłaconym w całości, posiadająca NIP: 774-00-01-454, REGON 610188201 (zwana dalej „Fundatorem").
3. Organizatorem Konkursu na zlecenie Fundatora jest MyPlace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274560, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł,
posiadająca NIP 7010053450, REGON 140858208 (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Wykonawcą technicznym zajmującym się techniczną (w tym teleinformatyczną) obsługą Konkursu jest
WebTalk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 3B, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000428439, posiadająca NIP 7010347128 , REGON 146164910 (zwana dalej „Wykonawcą”).
5. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod
adresem www.konkursvsr.pl.
6. Sprzedaż promocyjna Paliwa organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na własnych i
franczyzowych stacjach paliw prowadzonych pod marką ORLEN (dalej „Stacje Paliw”).
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 00:00, a kończy się w dniu 26 sierpnia 2018 r. o
godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
§2
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych(zwane dalej łącznie
„Uczestnikami", a każdy osobno także „Uczestnikiem").
2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora, Wykonawcy lub
Fundatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak
i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób
określony w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie,
udziela Organizatorowi, Fundatorowi oraz Wykonawcy Konkursu licencji do korzystania z zawartego
w Zgłoszeniu utworu, na zasadach określonych w § 8 Regulaminu;
c) spełnia wszystkie kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
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§3
Zasady Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja
konkursowa złożona z 3 (trzech) osób: 2 (dwóch) przedstawicieli Fundatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela
Organizatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową"). Osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej
zostaną wskazane przez podmioty uprawnione do ich powołania tj. Fundatora i Organizatora. Do zadań
Komisji Konkursowej należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń, wybór Laureatów Konkursu)
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności,
c) weryfikowanie prawa do Nagrody,
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) dokonać jednorazowego (tj. na jednym Dowodzie zakupu), zakupu co najmniej 10 litrów paliwa VERVA
98 lub VERVA Diesel (zwane dalej: „Paliwo”) na Stacjach Paliw w okresie od 13 sierpnia 2018 r. godz.
00:00 do 26 sierpnia 2018 roku godz. 23:59 (zwany dalej: „Okres sprzedaży promocyjnej”);
b) dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej www.konkursvsr.pl (dalej: „Formularz
Konkursowy”), w tym:
i. podać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika tj. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu
komórkowego,
ii. wskazać w wyznaczonym polu na Formularzu Konkursowym numer paragonu fiskalnego lub faktury
stanowiącego/ej dowód zakupu Paliwa w Okresie sprzedaży promocyjnej (dalej: „Dowód zakupu”)
oraz datę zakupu Paliwa uwidocznioną na Dowodzie zakupu,
iii. odpowiedzieć na zadanie konkursowe „Opisz swoje wrażenia z jazdy na paliwie VERVA” (dalej:
„Zadanie”).
3. Jeden Uczestnik może zarejestrować w Konkursie tylko jeden Dowód zakupu z danego dnia. Każdy Dowód
zakupu może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie jeden raz.
4. Treść odpowiedzi na Zadanie danego Uczestnika nie jest widoczna dla innych Uczestników.
5. Odpowiedź na Zadanie może być udzielona wyłącznie w formie wskazanej w ust. 2 lit. b ppkt iii powyżej
oraz nie może przekroczyć 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami.
6. Chwilą dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest chwila kliknięcia przycisku „Wyślij
zgłoszenie”, co skutkuje zapisaniem i przesłaniem do Organizatora Formularza Konkursowego.
7. Uczestnik uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2018 r. do godz.
23:59:59. Zgłoszenia dokonane po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą brały udziału w
Konkursie.
8. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu,
a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami,
a w szczególności zamieszczają w odpowiedzi na Zadanie treści agresywne, wulgaryzmy, treści
obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję, treści sprzeczne z Regulaminem lub mogące naruszać
prawa osób trzecich lub prawa Organizatora, Fundatora lub Wykonawcy, w tym ich wizerunek lub
renomę,
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, Fundatora lub Wykonawcy, które
godzą w ich wizerunek lub renomę,
c) dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej,
d) dokonują Zgłoszenia z naruszeniem ust. 5 powyżej lub § 2 ust. 2 Regulaminu lub w inny sposób
naruszają postanowienia Regulaminu.
9. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj.
bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów).
W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad
Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego dokonywanie Zgłoszeń do
Konkursu.

2

§4
Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody"):
a) jedna Nagroda główna za zajęcie I miejsca w Konkursie w postaci samochodu Kia Ceed 1,4 benzyna w
kolorze Infra Red o wartości 70.290,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
złotych) wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 7.810,00 zł (słownie: siedem tysięcy
osiemset dziesięć złotych), która zostanie pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego Urzędu
Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na poczet zapłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2018 poz. 200. z późn. zm.);
b) 10 (dziesięć) Nagród I stopnia w postaci voucherów, każdy o wartości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset
złotych), na zakup opon marki Continental (dalej: „Voucher”) wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w
wysokości 167,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych), która zostanie pobrana i przekazana
przez Fundatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od
wygranych w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 poz. 200. z późn. zm.). Voucher nie obejmuje kosztów
dostawy oraz montażu opon (zarówno przy odbiorze w sklepie stacjonarnym jak i w sklepie online).
Voucher jest jednorazowy, Uczestnik nie może domagać się wypłacenia różnicy pomiędzy wartością
zakupu a wartością Vouchera ani wypłaty gotówki. Każdy Voucher ważny jest do dnia 31.10.2018 r. Lista
punktów sprzedaży w których można zrealizować Voucher znajduje się w Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Laureatami Konkursu zostaje 11 (jedenastu) Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zgodnie z
Regulaminem tj. spełnili wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz
których odpowiedzi na Zadanie wybierze Komisja Konkursowa (dalej: „Laureat”/”Laureaci”). Przy ocenie
Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria:
a) pomysłowość i kreatywność odpowiedzi,
b) użyteczność odpowiedzi pod względem marketingowym dla marki Fundatora,
c) dopasowanie odpowiedzi do charakteru Konkursu,
d) zgodność odpowiedzi z wymogami wskazanymi w Regulaminie.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31.08.2018 r. poprzez wskazanie imienia i nazwiska
Laureatów Konkursu na stronie internetowej www.konkursvsr.pl. Po wyłonieniu Laureatów zgodnie z ust. 2
powyżej, Komisja skontaktuje się z nimi telefonicznie w celu poinformowania ich o nabyciu prawa do
Nagrody pod numer telefonu zarejestrowany w zwycięskim Zgłoszeniu. Połączenia będą wykonywane w
godzinach pomiędzy 12:00 a 18:00. Organizator podejmie 5 prób połączenia telefonicznego z Laureatami.
Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 6
sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej
sekretarki). W przypadku udanego połącznia Organizator wyśle wiadomość e-mail (na adres e-mail
wskazany w treści Zgłoszenia do udziału w Konkursie) z potwierdzeniem przekazanej informacji i instrukcją
postepowania w celu odbioru Nagrody. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez danego
Laureata na adres e-mail podany przez Komisję Konkursową w wiadomości, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym (z dopiskiem „VSR”), adresu i danych do doręczenia Nagrody (tj. imię, nazwisko,
miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu a w przypadku Laureata Nagrody I stopnia,
dodatkowo adresu email) wraz ze skanem/zdjęciem Dowodu zakupu o numerze i dacie wskazanej w treści
nagrodzonego Zgłoszenia – w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin liczonych od momentu wysłania przez
Komisję ww. wiadomości e-mail.
4. W przypadku w którym:
a) Laureat nie przekaże danych do doręczenia Nagrody w terminie określonym w ust. 3 powyżej, lub
b) Laureat nie spełni któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie (w tym nie prześle lub prześle
skan/zdjęcie Dowodu zakupu niezgodnego ze zgłoszonym do Konkursu, podrobionego, przerobionego
itp.), lub
c) informacje lub dane podane przez Laureata (w szczególności te, o których mowa § 2 Regulaminu),
okażą się niezgodne z prawdą lub utracą swoją aktualność,
Laureat traci prawo do Nagrody.
5. Nierozdysponowana Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
6. Przekazanie przez Laureatów prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość
pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe.
7. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
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§5
Odbiór Nagród
1. Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu, zostanie wydana Laureatowi, który zajął I miejsce w
Konkursie, do dnia 30.09.2018 r. W celu wydania Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu,
Organizator wyda uprzednio Laureatowi dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu. Nagroda, o
której mowa w § 4 ust. 1 lit. a Regulaminu, zostanie wydana Laureatowi w uzgodnionym wcześniej z
Organizatorem miejscu.
2. Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b Regulaminu, zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez
Laureata, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu do dnia 30.09.2018 r.
3. Nieodebranie Nagrody przez Laureata jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku
dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
§6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej,
listem poleconym na adres Wykonawcy, z dopiskiem "Reklamacja – Konkurs VSR” lub w formie
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: biuro@myplace.com.pl.
2. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację,
opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie
14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie
w jakiej została zgłoszona reklamacja.
§7
Dane osobowe
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: „PKN ORLEN S.A”),
informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników. Kontaktowe numery telefonów do PKN
ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email:
daneosobowe@orlen.pl.
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w
Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z Regulaminem,
b) rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika,
c) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego,
d) dochodzenia roszczeń.
6. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych
w ust. 5 powyżej jest odpowiednio:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
b) prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A., w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez
Uczestnika,
c) wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z prawa
podatkowego,
d) prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń.
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7. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Organizatorowi i Wykonawcy, a także
podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej
wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność
przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji Konkursu, w tym obsługi procesu
reklamacji, o której mowa w ust. 5 lit. b powyżej oraz wydania Nagród w Konkursie. Odmowa podania przez
Uczestnika danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie, a także realizację reklamacji zgłoszonej przez
Uczestnika i/lub wydanie Nagród czy realizację obowiązków ustawowych przez PKN ORLEN S.A.
§8
Licencja.
1. Uczestnik przystępując do Konkursu, mocą niniejszego Regulaminu – w momencie dokonania Zgłoszenia
- udziela Organizatorowi, Wykonawcy i Fundatorowi Konkursu (każdemu z nich odrębnie) niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na korzystanie z autorskich praw
majątkowych do zgłoszonego przez Uczestnika w Konkursie tekstu odpowiedzi na Zadania o którym mowa
w § 3 ust. 2 lit. b ppkt iii Regulaminu, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 j.t. ze zm.), na wszystkich znanych
polach eksploatacji, bez ograniczeń co do liczby oraz sposobu wykorzystania, a w szczególności licencji na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek
techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką
światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu;
b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
c) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
e) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
f)
wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy;
g) wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Internecie.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem tekstu zgłoszonego do Konkursu i przysługują mu autorskie prawa osobiste
oraz majątkowe do ww. materiału oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na
rzecz osób trzecich,
b) zgłaszany tekst nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora, Fundatora oraz Wykonawcę Konkursu
z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z
odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością oświadczeń wskazanych w niniejszym ust. 2,
c) zgłaszany teks jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu
www.konkursvsr.pl.

jest

dostępny

w siedzibie
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Organizatora

oraz

na

stronie

internetowej

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem e-mail:
biuro@myplace.com.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania
przez Wykonawcę pytania.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw
nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie
internetowej www.konkursvsr.pl.
5. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
6. Wizerunek Nagród przedstawionych na materiałach promocyjno-reklamowych dotyczących Konkursu jest
wizerunkiem poglądowym, Nagrody mogą różnić się wizualnie od tych przedstawionych na materiałach
promocyjno-reklamowych.
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