
REGULAMIN KONKURSU 

 

„Eco Days z Grupą Lis” 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą: „Eco Days z Grupą Lis” 

(dalej: Konkurs). 

1.2. Organizatorami Konkursu i Fundatorami nagród w Konkursie są spółki  (zwane  dalej 

Organizatorami): 

Auto Centrum - Lis Stefan I Lidia Lis Spółka Jawna w Kaliszu (62-800), ul. Częstochowska 211, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000085845 NIP: 6181815860  

Auto Centrum Lis Sp. z o.o. w Kaliszu (62-800), ul. Łódzka 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS pod numerem 0000483243 NIP: 6182144563 

VCK Lis Spółka Jawna w Kaliszu (62-800), ul. Częstochowska 211, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 0000693313 NIP: 6182164442 

1.3. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej: Regulamin) reguluje zasady i warunki 

organizowania Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, 

prawa i obowiązki Organizatorów oraz prawa i obowiązki uczestników w związku z ich 

udziałem w Konkursie. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej 

www.autocentrumlis.pl oraz w siedzibie Organizatorów. 

1.4. Zadanie Konkursowe możliwe jest do wykonania jedynie w Autoryzowanych Salonach marek 

Hyundai, Renault, Dacia, Volvo i Mitsubishi, których przedstawicielami są Organizatorzy. 

w dacie wykonywania Zadania Konkursowego. Aktualne dane teleadresowe Autoryzowanych 

Salonów dostępne są na stronie www.autocentrumlis.pl. 

1.5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.6. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 12 października 2021 r. do dnia 31 października 

2021 r., przy czym Zadanie Konkursowe będzie możliwe do wykonania w terminie od 20 października 

2021 r. do 26 października 2021 r. wyłącznie w dniach i godzinach pracy Autoryzowanych Salonów, 

ogłoszenie wyników Konkursu dokonane zostanie najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku,  

zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 i 5 niniejszego Regulaminu, zaś nagrody 

zostaną wydane Laureatom w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. Celem Konkursu jest 

promocja marek Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Renault, Dacia jako wiodących producentów 

samochodów aut elektrycznych i hybrydowych znajdujących się w ofercie 



Autoryzowanych Salonów. 

 

2. UCZESTNICY 

 

2.1. Konkurs skierowany jest do osób, które w okresie wskazanym w pkt. 1.6. jako okres 

przewidziany do wykonania Zadania Konkursowego skorzystają z możliwości odbycia jazdy 

testowej w  Autoryzowanych Salonach wymienionych w pkt. 1.4., udostępnionymi modelami 

samochodów hybrydowych lub elektrycznych oraz spełnią łącznie warunki przewidziane w niniejszym 

Regulaminie, a w szczególności wykonają Zadanie Konkursowe. 

2.2. Uczestnikami Konkursu (dalej: Uczestnicy) mogą być pełnoletnie i posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, mające miejsce stałego zamieszkania na 

terenie Polski, które w momencie wykonywania Zadania Konkursowego będą legitymowały 

się dokumentem prawo jazdy kategorii B lub innym dokumentem równoważnym 

potwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym i odpowiadającym 

zakresem uprawnień co najmniej uprawnieniom wynikającym z dokumentu prawo jazdy 

kategorii B, oraz które spełnią łącznie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w 

punkcie 3. Regulaminu. 

2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie 

organów Organizatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Autoryzowanych 

Salonów jak również osoby prowadzące Autoryzowane Salony oraz członkowie najbliższych rodzin 

wszystkich ww. osób. Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

3.1.1. odbycie jazdy modelami samochodów w jednym z Autoryzowanych Salonów Organizatorów, 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 1.4. oraz 1.6.; 

3.1.2. prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza konkursowego otrzymanego przez 

Uczestnika po odbyciu jazdy testowej od pracownika Autoryzowanego Salonu, poprzez: 

3.1.2.1. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu to jest zakreślenie i 

wpisanie daty oraz złożenie czytelnego podpisu; 

3.1.2.2. podanie następujących danych osobowych (oraz wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie poprzez zakreślenie i wpisanie daty oraz złożenie czytelnego podpisu): 



• imię, 

• nazwisko, 

• adres zamieszkania na terytorium Polski, 

• numer telefonu kontaktowego, 

• adres e-mail, 

3.1.3. wykonanie Zadania Konkursowego przewidzianego niniejszym Regulaminem. 

3.2. Zadanie Konkursowe polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania 

konkursowe (poprzez wpisanie ich w wyznaczonych na to miejscach na formularzu 

konkursowym): 

3.2.1.1. Jaką marką samochodu jeździć Pan/ Pani aktualnie? 

3.2.1.2. Kiedy planuje Pan/Pani zmianę auta? 

3.2.1.3. Czy rozważasz zakup auta elektrycznego? 

3.2.1.4. Skąd dowiedziałeś się o „Eco Days”? 

3.3. Wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego oceniane będzie w następujący 

sposób: 

3.3.1 kryterium oceny odpowiedzi na pytania określone w pkt 3.2.1.1. – 3.2.1.4, będzie kreatywność 

Uczestnika, zgodność jego wypowiedzi z założeniami Zadania Konkursowego 

(adekwatność), a także jej atrakcyjność (najciekawsza wypowiedź) w opinii i uznaniu 

Komisji Konkursowej. 

3.4. Odpowiedzi na pytania będą wypowiedziami oryginalnymi, nie może zawierać 

treści naruszających prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

a także wulgaryzmów lub treści obraźliwych. 

3.5. Każdy z Uczestników może zostać nagrodzony jedynie raz niezależnie od ilości 

złożonych formularzy i odbytych jazd testowych. W przypadku, gdy w toku Konkursu okaże 

się, że dany Uczestnik, przekazał więcej niż jeden uzupełniony formularz konkursowy, wówczas 

nagrodzony może być jedynie formularz najwyżej oceniony przez Komisję, spośród wszystkich 

formularzy przedstawionych przez Uczestnika. 

3.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w 

Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu o czym powinien 

poinformować Organizatora. 

3.7. Formularze konkursowe wypełnione niezgodnie z Regulaminem nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 



4.1. W celu zapewnienia prawidłowości organizacji Konkursu Organizatorzy powołają Komisję 

Konkursową, której zadaniem będzie: 

4.1.1. wyłonienie Laureatów Konkursu; 

4.1.2. rozpatrywanie reklamacji w Konkursie. 

4.2. Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech osób wskazanych przez Organizatorów 

4.3. Sposób funkcjonowania Komisji określać będzie regulamin wewnętrzny ustanowiony 

przez Organizatora. 

4.4. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbędzie się oddzielnie dla każdego z Autoryzowanych 

Salonów, wymienionych w pkt. 1.4. niniejszego Regulaminu. 

4.4. Nagrodami w Konkursie są: 

•  użyczenia samochodu na weekend z każdej marki 

•  nagród dodatkowych w postaci gadżetów od Organizarów 

4.5. Spośród formularzy konkursowych zebranych w czasie trwania Konkursu, w których 

zostały zawarte prawidłowe odpowiedzi, Komisja Konkursowa ustanowiona przez Organizatorów, w 

której skład wchodzą przedstawiciele Organizatorów, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. dokona 

wyboru formularzy  odznaczających się największą kreatywnością, zgodnością z założeniami Zadania 

Konkursowego (adekwatnością) i atrakcyjnością (najciekawsza wypowiedź) w opinii i 

uznaniu Komisji Konkursowej na postawie odpowiedzi, których autorzy zostaną Laureatami nagród 

głównych, o których mowa w pkt 4.4. tiret pierwszy niniejszego Regulaminu; 

 

5. ZASADY WYDANIA NAGRÓD 

 

5.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 r. poprzez ich 

opublikowanie na stronie internetowej www.autocentrumlis.pl  

5.2. Organizatorzy poinformują Laureatów nagród głównych o przyznanej w Konkursie 

nagrodzie telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez Laureata w formularzu 

konkursowym. W trakcie ww. rozmowy telefonicznej Organizatorzy potwierdzą tożsamość 

Laureata nagrody głównej i ustali z nim sposób/tryb, miejsce i termin odebrania nagrody. W 

przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem telefonicznie w ciągu kolejnych 5 

dni roboczych, Organizator wyśle w dniu 10 listopada 2021 r. na adres email wskazany przez 

Laureata w formularzu konkursowym wiadomość email informującą o nagrodzie oraz 

zawierającą prośbę o niezwłoczny kontakt. 

5.3. Organizatorzy podejmą w sumie pięć prób telefonicznego skontaktowania się z 

Laureatami, o których mowa w pkt 5.2. w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od daty ogłoszenia 



wyników na stronie www.autocentrumlis.pl. Nagroda główna przepada w przypadku braku 

możliwości skontaktowania się z Laureatem nagrody głównej do 30 listopada 2021 r. 

5.4. Nagrody główne zostaną wydane Laureatom nagrody głównej w okresie najpóźniej do dnia 31 

stycznia 2022 r. na postawie Umowy Użyczenia. 

5.5. Nagrody dodatkowe będą możliwe do odebrania w siedzibach Autoryzowanych Salonów, o 

których mowa w pkt. 1.4. 

5.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową, 

środki pieniężne oraz prawo do cesji nagrody na osoby trzecie. 

5.7. Nagrody przepadają w przypadku: 

5.7.1. podania błędnych danych uniemożliwiających Organizatorowi skontaktowanie się 

z Laureatem danej nagrody; 

5.7.2. odmowy przyjęcia danej nagrody przez Laureata lub nieodebrania nagrody 

dodatkowej wysłanej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatorów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@autocentrumlis.pl 

w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. 

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursu w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia lub zgłoszenia Organizatorowi. 

6.4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym lub na 

adres poczty elektronicznej podany w reklamacji. Wydanie przez Organizatora decyzji w 

przedmiocie reklamacji, nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika innych uprawnień, 

przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

 

7. DANE OSOBOWE 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz 

wydania nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów władzy 

publicznej, w tym wykonania obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia 



reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane także w prawnie usprawiedliwionych celach 

administratora danych, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści dotyczących ich danych i ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie i uzyskania nagród. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

obejmuje swoim zakresem w szczególności zgodę na działania przewidziane w pkt 5.1. 

powyżej. 

 

8. PRAWA AUTORSKIE 

 

8.1. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że: 

• przekazana wypowiedź w ramach odpowiedzi na trzecie pytanie konkursowe nie 

będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

8.2. Uczestnicy, poprzez uzupełnienie formularza konkursowego i przekazanie go 

pracownikowi Autoryzowanego Salonu, udzielają na rzecz Organizatorów 

nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z 

wypowiedzi będącej odpowiedzią na trzecie pytanie konkursowe, na następujących polach 

eksploatacji: 

• utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 

• publiczne wykonywanie, 

• wyświetlanie, 

• odtwarzanie, 

• reemitowanie, 

• nadawanie, 

• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

8.3. Wraz z wydaniem nagród, Uczestnicy, którzy zostali Laureatami Konkursu, przenoszą 

na Organizatora, na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny, autorskie prawa majątkowe 

do wypowiedzi będącej odpowiedzią na pytania konkursowe, na następujących 

polach eksploatacji: 

• utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 

• publiczne wykonywanie, 

• wyświetlanie, 

• odtwarzanie, 



• reemitowanie, 

• nadawanie, 

• publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy 

prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

9.2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w 

rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 


