
Regulamin konkursu „POMÓ  NAM POMAGA ” organizowanego w celuŻ Ć
promocji działalno ci STOWARZYSZENIA NAWZAJEM oraz zbiórki na rzeczś

potrzebuj cych zwierz t  .ą ą
§1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa:
1. cel konkursu;
2. uczestników i warunki uczestnictwa w konkursie;
3. miejsce , termin i przebieg konkursu;
4. zasady oceny prac konkursowych;
5. nagrody i rozstrzygnięcie konkursu;
6. sposób informowania o postępowaniu konkursowym.

§2
1.Organizatorem Konkursu jest KA-MA S.C. , z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 52
, NIP: 222-081-97-95.
2.Konkurs jest organizowany pod nazwą „POMÓ  NAM POMAGA ”Ż Ć
3. Konkurs promujący działalność charytatywną Stowarzyszenia Nawzajem jest zwany dalej: 
Konkursem.
4. Celem Konkursu jest promocja działalności charytatywnej Stowarzyszenia Nawzajem oraz 
zbiórka darów na rzecz potrzebujących zwierząt w dniu wyścigu tj.02-05-2021podczas WRAK 
RACE SILESIA na torze w Gliwicach ul. Kujawska 112
5.Konkurs trwa od dnia 30-03-2021 r. do dnia 27-04-2021r. (dalej: „Okres Trwania
Konkursu”).

§3
1.Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 3 osoby:
a)Wioleta Mardyło
b)Tomasz Mardyło
c)Jacek Kozłowski

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej Organizator ustanawia Wioletę Mardyło
3.Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów, w głosowaniu jawnym,
a w przypadku równego rozłożenia głosów, głos przewodniczącego jest liczony podwójnie.
4. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich reklamacja.

§4
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, pełnoletnie,posiadające uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów osobowych,które udostępnią post konkursowy dostępny na 
facebookowym profilu o nazwie @stowarzyszenienawzajem
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny .
3. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej lub elektronicznej w której Uczestnik poda propozycję 
loga Stowarzyszenia Nawzajem, odpowiadającego działalności i celom statutowym 
Stowarzyszenia. Logo powinno zostać przekazane w dwóch wersjach: - Pliki wektorowe oraz 
rastowe AI / EPS / PSD / JPEG / PNG / PDF/SVG oraz inne - Pliki źródłowe oprogramowania w 
którym logo zostało stworzone 
lub 
w wersji papierowej
4.Uczestnik konkursu powinien; 
-zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia NAWZAJEM na profilu fecebook 
@StowarzyszenieNawzajem
- udostępnić post konkursowy dostępny na profilu facebook @stowarzyszenienawzajem do dnia 
27-04-2021 który to dzień będzie ostatnim dniem składania prac Konkursowych 
 - zarejestrować się w Okresie Trwania Konkursu w siedzibie Organizatora wypełniając
formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w którym należy podać: kontaktowy adres



e-mail oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie
danych osobowych,zgodę na postanowienia regulaminu WRAK RACE SILESIA dostępnego na 
stronie http://www.wrak-race.pl/ (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu), a także dostarczyć 
propozycję logo , o którym mowa w punkcie poprzednim. 
lub 
pobrać ze strony Organizatora www.autozlomkama.pl  formularz zgłoszeniowy (dalej: 
„Formularz”), w którym należy podać: kontaktowy adres e-mail oraz wyrazić zgodę na 
postanowienia niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodę na 
postanowienia regulaminu WRAK RACE SILESIA dostępnego na stronie http://www.wrak-race.pl/
(zgodnie z formułą zawartą w Formularzu), a także dostarczyć propozycję logo , o którym mowa w 
punkcie poprzednim na adres stowarzyszenienawzajem@gmail.com  . 
6. Składanie prac Konkursowych nastąpi w siedzibie Organizatora, w okresie wskazanym
w § 2 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
stowarzyszenienawzajem@gmail.com. 
7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm pocztowych
czy kurierskich, z których korzystać będą Uczestnicy konkursu.
8. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych
z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

§5
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych
konkursem, które spełniają wymagania określone w punkcie poprzedzającym.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska,nazwy/nicka na fb, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w celu wydania nagród.
5. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów)
zostanie opublikowana w terminie do dnia 30-04-2021 r. na facebookowym profilu 
@StowarzyszenieNawzajem 

§6
1. Nagrodą Główną w Konkursie jest voucher na udział w wyścigu WRAK RACE SILESIA 
samochodem dostarczonym na tor wyścigu przez Organizatora konkursu
posiadającym datę ważności do dnia 02-05-2021, który będzie zrealizowany podczas wyścigu 
WRAK RACE SILESIA w dniu 02-05-2021 w miejscowości Gliwice, o wartości 999 złotych 
brutto.
2. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie są monety kolekcjonerskie (kolekcja 5 sztuk)z 
wizerunkiem  kultowych motocykli . 
3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody Głównej, jak również Nagród
dodatkowych na nagrodę innego rodzaju, a także żądania wypłacenia w zamian ekwiwalentu
pieniężnego.

§7
1. Na podstawie głosowania Komisji Konkursowej zostanie wyłonionych  30 zwycięskich Prac
Konkursowych.
2. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zdobędzie największą ilość głosów, przysługiwać
będzie Nagroda Główna.
3. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajmą w głosowaniu miejsca od 2 do 30 przysługiwać
będzie Nagroda Dodatkowa.
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4. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka 
Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona 
wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.
5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni
o wygranej do dnia 30-04-2021 za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres
Laureata wskazany w Formularzu.
6. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 31-04-2021 r. na adres
s  towarzyszenienawzajem@gmail.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), 
wiadomości e-mail zawierającej:

– Laureat Nagrody Głównej wypełniony i podpisany druk „Zgłoszenie zawodnika”
– Laureaci Nagrody Dodatkowej potwierdzenie gotowości do odbioru nagrody  w dniu 

wyścigu.
7. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 31-04-2021r. wiadomości e-mail, o której
mowa w punkcie poprzedzającym , Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
8. Nagrody zostaną odebrane przez laureatów osobiście w dniu 02-05-2021 podczas wyścigu 
WRAK RACE SILESIA na torze w Gliwicach ul. Kujawska 112. Nagroda główna zostanie 
dostarczona na tor wyścigu.
9. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika zarówno nagrody głównej jak i pozostałych nagród
, traci on do niej prawo.

§8
1.Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa
majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań
tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną),
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie
albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą
wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie
za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną
organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet na rzecz 
Stowarzyszenia NAWZAJEM.
2.Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika,
w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania
oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu
roku po jego zakończeniu.

§9
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, bądź odwołania konkursu bez podania
przyczyny.
Regulamin sporządzono 30-03-2021 roku w Mysłowicach.
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