REGULAMIN KONKURSU  „Wygraj złoto z Toyotą”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany podczas wydarzenia STER NA BYDGOSZCZ i DNI OTWARTYCH NOWEJ TOYOTY AYGO i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Jaworski Auto Sp. z o.o., ul. Okrężna 2G, 87-810 Włocławek, oddział Bydgoszcz, Al. Jana Pawła 150 .
3. Konkurs trwa od 22-30.06.2018.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Jaworski Auto sp. z o.o. na Facebook’u. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Jaworski Auto Toyota Bydgoszcz Włocławek  sp. z o.o. i tym samym zyskała status Fana;
b) nie jest pracownikiem Jaworski Auto Sp. z o.o. oraz Grupy Goldenmark SA.
c)  osoba musi posiadać aktualne prawo jazdy kat. B 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1.
b) Uczestnik konkursu musi odpowiedzieć na pytanie zawarte w formularzu konkursowym: Ile złota warta jest nowa Toyota Augo i dlaczego?
b) osoba musi wypełnić formularz konkursowy Grupy Goldenmark SA i wyrazić wszelkie zgody ujęte w formularzu konkursowym oraz w załączniku Toyoty Jaworski Auto, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 oraz aktualnego rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016. Dane osobowe ze zgodami Uczestnika będą przechowywane w zbiorze danych organizatora i grupy Goldenmark SA.
c) osoba musi umieścić kupon konkursowy w urnie konkursowej, która mieści się w miejscu przyjmowania zgłoszeń konkursowych (Stanowisko Toyoty podczas wydarzenia STER NA BYDGOSZCZ- bulwary lub Salon Toyoty Jaworski Auto Al. Jana Pawła 150.)


§ 3
NAGRODY


1. Nagrodami w konkursie są:
Samochód marki Toyota AYGO użyczona na jeden weekend (odbiór auta w piątek, zwrot auta w poniedziałek w salonie Toyoty Bydgoszcz al. Jana Pawła 150 z  jednym pełnym zbiornikiem paliwa na użytek  zwycięzcy. Użyczony na podstawie Umowy Użyczenia (załącznik do regulaminu). Użyczenie samochodu nastąpi w terminie dogodnym dla obu stron- nagroda dla osób pełnoletnich posiadających prawo jazdy kat. B. Voucher ważny do 30.08.2018. Nie ma możliwości wymiany nagrody na środki pieniężne lub przeniesienia na inną osobę.
(Oraz Sztabka złota o wadze 1g ufundowana przez grupę GOLDENMARK SA- opis odbioru nagrody zawarty jest w osobnym regulaminie grupy Goldenmark, regulamin ten posiada Organizator i w każdej chwili może udostępnić go Uczestnikowi)
Całkowita wartość nagród to około 700 zł.


§ 4
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
1.	Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa złożona z dwóch przedstawicieli firmy Jaworski Auto Sp. z o.o. i Grupy Goldenmark.
2.	Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi , który prawidłowo wypełni WARUNKI KONKURSU wymienione w § 2 oraz wykona zadanie konkursowe w sposób najciekawszy, humorystyczny, nie obraźliwy,  względem opinii Organizatorów.
3.	Oceniane są: pomysł, wykonanie, humor, dbałość o detale.
4.	Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne.
5.	Komisja  przyzna nagrodę w terminie uzgodnionym za porozumieniem stron.
6.	Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują komisję konkursową składającą się z 2 osób. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.
7.	Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Jaworski Auto Sp. z o.o.. Termin przekazania nagrody wyznaczony zostanie za porozumieniem stron.

§ 5
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1.	Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30.06.2018.
2.	Zwycięzca konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie do dnia 30.06.2018. 
3.	Nazwisko zwycięzcy zostanie publikowane na Fanpage Facebook Jaworski Auto.


§ 6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.	Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru  tel. kontaktowego. 
2.	Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. 
3.	Informujemy o dobrowolności podawania dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania oraz do możliwości usunięcia danych z bazy Organizatora na wyraźną prośbę Uczestnika.
4.	Dane osobowe będą przechowywane w zbiorze Organizatora do dnia usunięcia zgody na wyraźną prośbę Uczestnika.
5.	Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.



§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu
2.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.toyota.bydgoszcz.pl, lub przy Stanowisku Konkursowym.
3.Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu czyli Toyota Jaworski Auto jako Autoryzowany Dealer Toyot oraz Toyota Motor Poland s siedzibą W Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 5. Uczestnik ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do żądania usunięcia jego danych na wyraźną prośbę Uczestnika.
4.W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
5. W konkursie można wygrać nagrody ufundowane przez dwie odrębne jednostki gospodarce, i ich działalności nie są ze sobą powiązane dlatego na potrzeby organizacji konkursu stworzone zostały dwa regulaminy. Oba regulaminy są dostępne dla Uczestników konkursu.

Załącznik nr 1
UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DEMONSTRACYJNEGO
Zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………………………………….między Jaworski Auto  Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku
Ul. Okrężna 2G reprezentowaną przez  - ………………..zwanym dalej Użyczającym
a  ………………………………………………
z siedzibą / zamieszkałym przy ulicy
telefon kontaktowy  :
adres e-mail
numer dowodu osobistego:
numer prawa jazdy   	Kategorii B wydane przez  P.M. BYDGOSZCZY
zwanym dalej Biorącym w Użyczenie.
Użyczający przekazuje do jazdy testowej Biorącemu w Użyczenie pojazd

Od dnia		 godzina 	do dnia 	godzina
Stan pojazdu przed i po użyczeniu określa Protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
1.Biorący w Użyczenie zobowiązuje się prowadzić pojazd osobiście. Użyczający nie wyraża zgody na udostępnianie pojazdu osobie trzeciej..
2.Użyczający zabrania wyjazdu użyczonego pojazdu za granice Polski.
3.Biorący w Użyczenie nie ma prawa bez specjalnej, pisemnej zgody Użyczającego  wykorzystywać przekazanego pojazdu w
zawodach, rajdach ani w innych imprezach sportowych jak również dla celów zarobkowych.
4.Biorący w Użyczenie ma obowiązek zwrotu pojazdu Użyczającemu na każde jego wezwanie.
5.Przewożenie przedmiotów, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić wnętrze pojazdu jest niedopuszczalne.
6.Biorący w Użyczenie odpowiada za wszystkie szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego niedbalstwem lub
lekkomyślnością (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym).
7.Użyczający nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Biorącego
w Użyczenie w czasie użytkowania przez niego pojazdu. W przypadku naruszenia przepisów o których mowa, Biorący
w Użyczenie zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych i złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.
8.Biorący w Użyczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie i telefonicznie Użyczającego oraz odpowiednie
władze o każdym wypadku drogowym powstającym w związku z korzystaniem z  pojazdu, niezależnie od tego po czyjej stronie
leży wina.
9.Użyczający pokrywa koszty ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i AC.
10.W razie szkody parkingowej, kolizji drogowej , wypadku drogowego, kradzieży pojazdu lub innej szkody powstałej w
ramach użyczenia pojazdu Biorący w użyczenie zapłaci Użyczającemu udział własny w szkodzie w wysokości 2.000zł
brutto. Biorący w użyczenie zapłaci Udział własny bez względu na fakt rozliczenia szkody -naprawy z ubezpieczenia
OC czy AC.  Wszelkie straty nie objęte ubezpieczeniem OC i AC lub uszkodzenie pojazdu odbiegające od naturalnego
zużycia  lub wynikające z kradzieży pokrywa Biorący w Użyczenie.

11.Biorący w Użyczenie pokrywa bieżące koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu (np. paliwa, ).

12.Dobowy limit przebiegu pojazdu wynosi 100 km . Biorący w użyczenie zapłaci użyczającemu
kwotę 1 zł za każdy kolejny kilometr ponad limit. Na dodatkowa kwotę, użyczający wystawi stosowną fakturę VAT.
13.W czasie użytkowania samochodu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ( papierosy, cygara, fajki etc.) wewnątrz pojazdu.
14.Biorący w Użyczenie zobowiązuje się ponadto użytkować i obsługiwać pojazd zgodnie ze wskazówkami Użyczającego
zawartymi w “Instrukcji obsługi pojazdu ” .
15.W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania
cywilnego.
16.Ewentualne koszty związane z umową użyczenia ponosi Biorący w Użyczenie.
17.Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.






