REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ORAZ KONKURSU
"ZIMA NADJEŻDŻA"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem sprzedaży premiowej, zwanej dalej „Sprzedażą Premiową”
oraz konkursu "Zima nadjeżdża” zwanego dalej: „Konkursem”, jest CONTINENTAL OPONY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury
16C, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy
pod numerem KRS 0000067346, NIP 5261650001, o kapitale zakładowym
34 050 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Koordynatorem Sprzedaży Premiowej i Konkursu na zlecenie Organizatora jest
Arkadiusz Sołdon, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Arthefact
Arkadiusz Sołdon” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowy Świat 36/1, 92-315 Łódź,
posiadający NIP 7282587295, zwany dalej „Koordynatorem”.
3. Sprzedaż Premiowa i Konkurs są ogłaszane i organizowane za pośrednictwem
strony internetowej: https://zimanadjezdza.pl (dalej: „Strona
Konkursowa”). Informacja o rozpoczęciu konkursu pojawi się ponadto w Internecie i wybranych salonach sprzedaży Opon oraz w radio Weszło.fm.
4. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej: „Regulaminem" dostępna jest
do wglądu na Stronie Konkursowej.
5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Koordynatora oraz uczestników
Sprzedaży premiowej i Konkursu (zwanych dalej: „Uczestnikami”) po jego
zaakceptowaniu.
6. W imieniu i na rzecz Organizatora z Uczestnikami mogą kontaktować się także
osoby trzecie, w tym Koordynator.
7. Konkurs w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.), zwanej dalej
„k.c.”, prowadzony jest w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej i Konkursie
1. W Sprzedaży Premiowej biorą udział osoby, które w okresie przewidzianym w
§3 ust. 1 dokonały zakupu kompletu opon zimowych marki Uniroyal, model MS
plus 77 do wartości 2 000,00 zł brutto (dalej: „Opony”) w sklepach stacjonarnych lub online i zarejestrowały rachunek lub fakturę za zakup Opon w formu-

larzu dostępnym na Stronie Konkursowej (dalej: „Formularz”). Faktura lub
rachunek rejestrowane w Formularzu muszą być zapisane w formacie jpg, png
lub PDF.
2. W Sprzedaży Premiowej i Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych,
a także miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Uczestnictwo w Sprzedaży Premiowej i Konkursie ma charakter dobrowolny i
jest wolne od wszelkich opłat.
4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w okresie przewidzianym w § 3 ust. 1 dokonały Opon w sklepach stacjonarnych lub online i wykonały zadanie konkursowe.
5. W Sprzedaży Premiowej i Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Koordynatora, członkowie ich organów zarządzających, 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 Sprzedaży Premiowej i zgłoszeń do Konkursu
1. Sprzedaż Premiowa i Zgłoszenia do Konkursu odbywać się będą w terminie od
8 października do 14 grudnia 2018 roku.
2. Konkurs będzie się odbywał w następujących rundach:
1) Runda I: zgłoszenia od 08.10.2018 r. do 17.10.2018 r. (dalej: „Runda I”),
2) Runda II: zgłoszenia od 18.10.2018 r. do 24.10.2018 r. (dalej: „Runda II”)
3) Runda III: zgłoszenia od 25.10.2018 r. do 07.11.2018 r. (dalej: „Runda
III”)
4) Runda IV: zgłoszenia od 08.11.2018 r. do 14.11.2018 r. (dalej: „Runda
IV”)
5) Runda V: zgłoszenia od 15.11.2018 r. do 21.11.2018 r. (dalej: „Runda V”)
6) Runda VI: zgłoszenia od 22.11.2018 r. do 28.11.2018 r. (dalej.: „Runda
VI”)
7) Runda VII: zgłoszenia od 29.11.2018 r. do 05.12.2018 r.(dalej.: „Runda
VII”)
8) Runda VIII : zgłoszenia od 06.12.2018 r. do 14.12.2018 r. (dalej: „Runda
VIII”)
zwanych dalej „Rundami”
3. Każda z Rund daje możliwość wygrania przez Uczestników Nagrody Laureata
na zasadach przewidzianych w §4 i §5.

§4. Przedmiot i zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na rejestracji
paragonu lub faktury za zakup Opon, kupionych w okresie wskazanym w §3
ust. 1 na Stronie Konkursowej za pomocą Formularza oraz udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na zadane w nim pytanie (dalej: „Pytanie
Konkursowe”): „Jak przygotowujesz swój samochód do nadjeżdżającej
zimy?” (dalej: „Praca Konkursowa”). Faktura lub rachunek rejestrowane w
Formularzu muszą być zapisane w formacie jpg, png lub PDF.
2. Osoba, która spełnia warunki określone w §2 ust. 2-5, przystępuje do Konkursu poprzez wykonanie, w terminie określonym dla każdej z Rund w §3 ust. 2
Zadania Konkursowego. Prawidłowe wykonanie tych czynności skutkuje zgłoszeniem się Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
3. Każdy Uczestnik dokonać może dowolnej liczby Zgłoszeń, przy czym jeden
rachunek/fakturę można zgłosić tylko raz, a Uczestnik może wygrać tylko
jedną Nagrodę Laureata (zgodnie z jej definicją wskazaną w §5 ust. 3).
Uczestnik, który został Laureatem w którejkolwiek z Rund, nie może dokonać Zgłoszenia w kolejnych Rundach. W przypadku dokonania takiego Zgłoszenia, nie będzie ono brane pod uwagę przy rozstrzyganiu kolejnych Rund
Konkursu, jednak za każde Zgłoszenie Uczestnik otrzyma jedną Premię określoną w §5 ust. 2.
4. Uczestnik akceptuje Regulamin przed dokonaniem Zgłoszenia, potwierdzając
akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w przeznaczonej do tego rubryce, znajdującej się pod Formularzem na Stronie Konkursowej.
5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Koordynator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem
poczty elektronicznej, w wiadomości wysłanej na adres podany w Formularzu oraz żądać podania szczegółowych informacji, związanych jednak wyłącznie z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o
określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
6. Praca Konkursowa nie może zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności 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 Koordynatora i nie będą
podlegały ocenie Jury.

7. Nadesłane przez Uczestników Zgłoszenia będą oceniane przez Jury. Jury po
zakończeniu każdej z rund zbierze się i dokona wyboru Zgłoszenia. Ocena
odbywać się będzie dwuetapowo. Na pierwszym etapie Jury Konkursu składające się z 3 osób, będących przedstawicielami Koordynatora dokona wstępnej selekcji Zgłoszeń i wybierze 10 Zgłoszeń zwykłą większością głosów. Spośród wybranych Zgłoszeń, Jury składające się z jednej osoby, będącej przedstawicielem Organizatora, wybierze jedno zwycięskie Zgłoszenie. Jury będzie dokonywało oceny Zgłoszeń (wykonania Pracy Konkursowej) pod kątem
prawidłowości formalnej oraz kreatywności odpowiedzi na Pytanie konkursowe.
8. Posiedzenia Jury i rozstrzygnięcia poszczególnych Rund odbędą się w następujących terminach:
1) po zakończeniu Rundy I – w dniu 22 października 2018 r.,
2) po zakończeniu Rundy II – w dniu 29 października 2018 r.,
3) po zakończeniu Rundy III – w dniu 12 listopada 2018 r.,
4) po zakończeniu Rundy IV – w dniu 19 listopada 2018 r.,
5) po zakończeniu Rundy V – w dniu 26 listopada 2018 r.,
6) po zakończeniu Rundy VI – w dniu 3 grudnia 2018 r.,
7) po zakończeniu Rundy VII – w dniu 10 grudnia 2018 r.,
8) po zakończeniu Rundy VIII – w dniu 17 grudnia 2018 r.
9. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru.
10.Laureatami zostają osoby, których Zgłoszenie zostało wybrane zgodnie z
ustępami poprzedzającymi w Rundach I – VIII (dalej: „Laureaci”).
11.Po rozstrzygnięciu każdej z Rund, Koordynator wyśle do Laureata wiadomość
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Formularzu z
informacją o wygranej, prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na
który ma zostać wpłacona Nagroda Laureata oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak odpowiedzi w ciągu 48 godzin, niepodanie numeru rachunku bankowego lub podanie numeru nieprawidłowego, powoduje utratę statusu Laureata i prawa do Nagrody Laureata. Jury zbierze
się ponownie i wybierze kolejnego Laureata Rundy spośród pozostałych
Zgłoszeń wybranych uprzednio w ramach wstępnej selekcji – ust. 7 stosuje
się odpowiednio, z pominięciem pierwszego etapu wyboru.
12.Odpowiedzi Laureatów na Pytanie Konkursowe mogą być publikowane na
Stronie Konkursowej również po zakończeniu Konkursu.
13.Jeżeli Praca Konkursowa Laureata lub Zwycięzcy będzie stanowiła utwór w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z
chwilą jej przesłania w Formularzu, Organizator, zgodnie z art. 921 § 3 k.c.,
nabywa majątkowe prawa autorskie do tej Pracy Konkursowej w pełnym zakresie na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w postaci egzemplarzy
wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego
tworzenia nośnika,
3) rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez jej 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 Pracy Konkursowej 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 ze Pracy Konkursowej poprzez włączanie jej do innych utworów, w tym w ramach utworu audiowizualnego a także do innych materiałów.
14.Na zasadach i w zakresie, o którym mowa w ust. 13 Organizator nabywa
także prawa do wykonywania i prawo do zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej.
15.W zakresie, w jakim Praca Konkursowa nie stanowi utworu w rozumieniu
prawa autorskiego, Organizator uzyskuje od Zwycięzcy uprawnienie do jej
wykorzystywania, tak, że korzystanie to nie będzie naruszać dóbr osobistych
Zwycięzcy (zgoda na wkroczenie w dobro osobiste do twórczości w zakresie
Pracy Konkursowej).
§ 5. Premia, Nagrody i ich przekazanie
1. Przyznającym Premię (zgodnie z jej definicją określoną w ust. 2) oraz Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.
2. Uczestnicy Sprzedaży Premiowej za każde prawidłowe (zgodne z Regulaminem) Zgłoszenie otrzymają Premię (dalej: „Premia”) w postaci kodów
uprawniających do bezpłatnego pobrania audiobooków ze strony internetowej http://uniroyal.audioteka.pl/. Premię otrzymuje 2300 pierwszych
Uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji rachunku lub faktury
w Formularzu. Po wyczerpaniu zapasów, Premia nie będzie przyznawana.
Premia przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej, na adres
Uczestnika Sprzedaży Premiowej wskazany w Formularzu, w terminie do 3
dni od dnia zarejestrowania Formularza.
3. Laureaci otrzymają nagrodę (dalej: „Nagroda Laureata”) w postaci zwrotu
kwoty brutto za zakupione opony, stwierdzonej zarejestrowanym w Formularzu, w ramach wykonania Zadania Konkursowego rachunkiem lub fakturą,
przy czym w ramach Nagrody Laureata, Laureat otrzymuje zwrot kwoty

wyłącznie za jeden zakupiony komplet Opon. Nagroda Laureata przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy Laureata wskazany zgodnie z
postanowieniami §4 ust. 11 Regulaminu. Nagroda Laureata przekazywana
będzie w terminie do 30 dni od dnia podania przez Laureata numeru rachunku bankowego, przy czym znaczenie ma data wykonania przelewu przez Organizatora.
4. Premia i Nagroda Laureata nie podlegają zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie. Laureaci i Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody Laureata lub Premii na osoby trzecie.
5. Laureat traci prawo do Nagrody Laureata w razie:
1) Stwierdzenia przez Organizatora lub Koordynatora sfałszowania, podrobienia lub jakiegokolwiek przerobienia, modyfikacji zarejestrowanego w
ramach Zgłoszenia paragonu lub faktury,
2) dokonania zwrotu Opon zakupionych w sklepie stacjonarnym na podstawie umownych warunków zwrotu tj. w terminie 7 dni od dnia zakupu,
3) dokonania zwrotu Opon zakupionych w sklepie internetowym na podstawie ustawowych warunków odstąpienia od umowy tj. w terminie 14 dni
od dnia ich odbioru.
6. Jeżeli Nagrodę Laureata wydano przed stwierdzeniem przez Organizatora lub
Koordynatora okoliczności, o których mowa w ust. 5, Uczestnik jest zobowiązany do jej niezwłocznego zwrotu na własny koszt i ryzyko.
7. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5 Jury zbierze się ponownie i wybierze kolejnego Laureata Rundy spośród pozostałych Zgłoszeń wybranych
uprzednio w ramach wstępnej selekcji – §4 ust. 7 stosuje się odpowiednio, z
pominięciem pierwszego etapu wyboru.
8. Uczestnik traci prawo do Premii w razie:
1) Stwierdzenia przez Organizatora lub Koordynatora sfałszowania, podrobienia lub jakiegokolwiek przerobienia, modyfikacji zarejestrowanego w
ramach Zgłoszenia paragonu lub faktury.
9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8, Premię otrzymuje kolejny
Uczestnik, który prawidłowo wykonał czynności określone w §2 ust. 1 oraz
spełnia warunki określone w §2 ust. 2-4.

§ 6. Polityka Prywatności
1. Podanie przez Uczestników danych osobowych (poprzez wypełnienie Formularza oraz przekazanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazana Nagroda Laureata) jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa
w Konkursie, w tym uzyskania Premii i Nagrody Laureata. 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 Premii i Nagrody Laureata.
2. Uczestnik może podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania
danych osobowych innych osób Uczestnik, którego Praca Konkursowa została
wybrana przez Jury w Rundach, traci możliwość udziału w Konkursie.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator powierza dane Koordynatorowi w celach niezbędnych do prawidłowego
przebiegu Sprzedaży Premiowej i Konkursu.
4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników w ramach Sprzedaży Premiowej i Konkursu przetwarzane są jedynie na potrzeby Sprzedaży Premiowej i Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania, wydania i odbioru Premii oraz Nagrody Laureata.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Sprzedaży
Premiowej, Konkursu, czas postępowania reklamacyjnego, czas wynikający z
przepisów podatkowych oraz w związku z dochodzeniem roszczeń wobec Organizatora lub Koordynatora (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 Organizatora z Pracy Konkursowej w
sposób określony w §4 ust. 13-15.
7. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,
a po zarejestrowaniu rachunku lub faktury w ramach Sprzedaży Premiowej
oraz dokonaniu Zgłoszenia na podstawie powstałego stosunku prawnego
udziału w Sprzedaży Premiowej lub Konkursie, w tym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Zgoda 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. Udzielenie zgody jest konieczne do udziału w Sprzedaży Premiowej i Konkursie. Niepodanie danych osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie uniemożliwia
Uczestnikowi udział w Sprzedaży Premiowej i Konkursie oraz otrzymanie
Premii i Nagrody Laureata.
8. Uczestnik ma prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
9. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

10. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej i
Konkursu nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w
szczególności nie będą profilowane.
11. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych Uczestnik może uzyskać kontaktując się na adres poczty elektronicznej zwrotzaopony@arthefact.pl.

§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w
terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia każdej z Rund, tj. od terminów określonych w §4 ust. 8 w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby
Koordynatora oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres zwrotzaopony@arthefact.pl. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku składania reklamacji listem poleconym, decyduje
data nadania - stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą
uwzględniane.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko,
adres e-mail, 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 Koordynator.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje na temat Sprzedaży Premiowej i Konkursu, Uczestnicy
mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem za pośrednictwem za pomocą
poczty elektronicznej, na adres: zwrotzaopony@arthefact.pl. Koordynator
będzie udzielał odpowiedzi w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00.
2.Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.
3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej.
Zmiany Regulaminu możliwe są jedynie na korzyść Uczestników, o ile nie naruszają ich praw.
4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie informując o tym Koordynatora, co nie dotyczy Laureatów i Uczestników, którzy
odebrali Nagrodę Laureata.

