Regulamin promocji
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa:
1. cel promocji;
2. uczestników i warunki uczestnictwa w promocji;
3. przeznaczenie i formę przesłanego materiału zdjęciowego;
4. miejsce i termin składania zgłoszeń;
5. nagrody w promocji;
6. sposób informowania o udziale w promocji.
§2
1. Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA (KRS: 0000318605, NIP: 5562678193, REGON: 340526925),
Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie, zwana w dalszej części Regulaminu
“Organizatorem”.
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Celem promocji jest przekazanie jego Uczestnikom wybranego modelu kasku Junak oraz
5 L oleju silnikowego Platinum Rider w terminie obowiązywania promocji.
§4
1. Promocja ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych,
spełniających wymagania uczestnictwa w promocji określone w ust. 2

niniejszego

paragrafu.
2. Uczestnikiem promocji może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające
pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem
uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w promocji
przedłożenia tej zgody na każde zadanie Organizatora.
3. Uczestnictwa w promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5
1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dostarczenie dowodu zakupu fabrycznie nowego
pojazdu marki Junak nabytego w oficjalnej sieci dealerskiej Junak, w terminie
obowiązywania promocji oraz dwóch fotografii zakupionego pojazdu poprzez wiadomość
email na adres info@junak.com.pl, odesłanie otrzymanego formularza zgłoszeniowego
oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Dowód zakupu oraz zdjęcia muszą zostać
wysłane przez właściciela zakupionego pojazdu.
2. Organizator po dokonaniu weryfikacji przesłanego dowodu zakupu oraz poprawnie
uzupełnionego formularza zgłoszenia przekaże i prześle na wskazany adres Uczestnika
kask Junak oraz 5 L oleju motocyklowego Platinum Rider w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia wpłynięcia formularza zgłoszeniowego. Przesyłka kurierska
zostanie dostarczona w formie pobrania 1 zł brutto. Potwierdzeniem przekazania Nagrody
będzie załączony paragon fiskalny w kwocie 1 zł brutto.
§6
1. Przesłane fotografie zakupionego pojazdy marki Junak mogą być przeznaczone do celów
identyfikacyjnych, informacyjnych, popularyzatorskich i reklamowych na stronie
internetowej Organizatora (junak.com.pl), w serwisie Facebook lub Instagram.
2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin zapewnia i oświadcza, że jest właścicielem
zakupionego pojazdu, iż przesłane fotografie zakupionego pojazdu są oryginalne, że
Uczestnikowi przysługują prawa autorskie do wykorzystanych w nim elementów i są
wolne od wszelkich wad prawnych, w szczególności posiada ewentualne tytuły prawne do
wszelkich wykorzystywanych elementów graficznych lub zdjęć i wizerunków.
3. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie,
autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwiał elektroniczny
zapis w ww. formatach.
4. Organizator pozostawia sobie swobodę wyboru w zakresie, czy zdjęcia będą
wykorzystany w materiałach promocyjnych czy nie.
§7
1. Czas trwania promocji obejmuje dni w okresie od 20.11.2018 do 31.12.2018 włącznie a
termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 04.01.2019.
2. Regulamin promocji dostępny będzie przez cały czas trwania promocji w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.junak.com.pl.

3. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające kryteriów określonych
w Regulaminie zostaną odrzucone.

§8
1. Uczestnicy, podając swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu), wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych
osobowych dla celów organizacji promocji, wydania przyznanej Nagrody.
2. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora podmiotom
trzecim.
3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo
poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania
ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane i zabezpieczanie
przed nieuprawnionym przetwarzaniem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z
organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
§9
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji, mogą być składane na adres
Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy
składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i
pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

działania

osób

trzecich,

uniemożliwiające wzięcie udziału w promocji przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika promocji.
Regulamin wchodzi w życie z ogłoszenia go na stronie www.junak.com.pl

