Regulamin Konkursu „Kup kamerę samochodową XBLITZ i zobacz na żywo Wyścigi
samochodowe na torze Monza we Włoszech”, zwany dalej „Regulaminem”.
I. Postanowienia Ogólne:
1. Organizatorem konkursu o nazwie, „Kup kamerę samochodową XBLITZ i zobacz na żywo
Wyścigi samochodowe na torze Monza we Włoszech” dalej: „Konkurs”) jest KGK Trade” z
siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 5b 31-953 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000563276, posiadającą NIP 6783155146 i REGON 361816905 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs odbywa się ̨ w terminie od dnia 15 LIPCA 2022 r. do 31 SIERPNIA 2022 roku.
3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna
zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność ́ do
czynności prawnych, która zaakceptuje Regulamin.
5. Uczestnik nie może wziąć ́ udział w Konkursie więcej niż jeden raz.
6. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.̨
7. W Konkursie nie mogą ̨ brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej
podstawie niż̇ umowa o pracę) Organizatora, Partnerów oraz członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez
Organizatora (dalej: „Komisja”).
II. Zasady Konkursu
1. Aby zgłosić ́ swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w rozdziale I
niniejszego Regulaminu Kupić wideorejestrator Xblitz w sieci EMPIK w dniach od 15
LIPCA 2022 r. do 31 SIERPNIA 2022 (lista produktów objętych konkursem, będących w
ofercie EMPIK znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu) i wypełnić formularz
zgłoszenia (dalej:”Zgłoszenie”), podając swoje dane, przesyłając dowód zakupu i
odpowiadając na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś jechać na Tor Monza we
Włoszech?”. Dane http://wyscigiwewloszech.xblitz.pl
Dnia 1 września 2022 roku zostanie ogłoszony zwycięzca.
2. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń Komisja w składzie: Oliwia Włodarczyk, Tomasz
Rosół zajmie się ̨ weryfikacją odpowiedzi konkursowych na zadanie pytanie.
3. Odpowiedzi będą ocenianie w skali punktów i poszczególnych kategorii.

4. Każdy członek Komisji może dać maksymalnie 5 pkt w każdej kategorii.
5. Odpowiedź będzie oceniania w 4 kategoriach:
Kategoria 1: kreatywność
Kategoria 2: zaangażowanie
Kategoria 3: ocena pasji do motoryzacji
Kategoria 4: poziom zainteresowania
6. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę ̨ brane będą Zgłoszenia z
wcześniejszą datą wysłania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w
szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają ̨ osobiście, ale przez osoby trzecie;
b) wykorzystują ̨ różne dodatkowe adresy tego samego konta poczty elektronicznej do
występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo rożnych Uczestników;
c) nadeślą ̨ Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne,
agresywne, obraźliwe dla Organizatora i Partnera nagród;
d) naruszają ̨ prawa osób trzecich, jak również,̇ gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzi lub zwierząt;
e) podejmą ̨ próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony
konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej
działanie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji Zgłoszeń́, w celu zapewnienia
zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną
zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wybierania
zwycięzców.
9. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego
sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących
jego udziału w Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna ze złamaniem
postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.

11. Z konkursu wyłączone są produkty, które nie są sprzedawane przez EMPIK a są jedynie
dostępne na platformie marketplace, której firma EMPIK jest właścicielem. Pełna lista
produktów, które biorą udział w akcji promocyjnej znajduję się w załączniku nr 1.
III. Nagrody
1. W Konkursie przyznana zostanie główna nagroda w postaci 1 (słownie: jednej)
Nagrody (dalej zwana „Nagrodą”), czyli wyjazd dla 2 osób dorosłych na Wyścigi
samochodowe na torze Monza we Włoszech 09/09/2022 - 12/09/2022 i 3-dniowy
nocleg ze śniadaniem dla dwóch osób w hotelu NH Orion al Serio 4**** w Bergamo
oraz transfery z hotelu na wyścig tor i z powrotem, transfer z lotniska we Włoszech do
ww. hotelu oraz transfer na lotnisko we Włoszech z ww. hotelu
2. W skład nagrody wchodzi: wyjazd dla 2 osób + nocleg dla 2 osób. Więcej informacji
znajduję się na stronie https://www.global-tickets.com/pl/Imprezysportowe/Motorsport/Formula-1/Formula-1-Monza/?gclid=CjwKCAjwwoWBhAMEiwAV4dybQR4kbUrBwRWkImRAUt3oiF2mrah7IoXIoiK3_KHRy784Ow3soqJ_B
oCUIEQAvD_BwE lub u Organizatora – pod adresem mailowym:
xblitzwyscigiwewloszech@gmail.com

3. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu (dalej: „Zwycięzca” lub „Laureat”) dnia 1
września 2022 na stronie http://wyscigiwewloszech.xblitz.pl
Laureat zostanie poinformowany również o wygranej w odpowiedzi na przesłanego
maila (zgłoszenie).
4. Organizator ponosi koszty biletów lotniczych z Polski do Włoch zastrzegając sobie
prawo wyboru lotnisk wylotu i przylotu oraz godzin podróży.
5. Organizator ponosi koszty podatku.
IV. Wydanie Nagród
1. W przypadku niepodania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do
przekazania Nagrody w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci
on/ona prawo do Nagrody, a Organizator ma prawo wyłonić ́ kolejnego Laureata, który
otrzyma Nagrodę.̨
2. Laureat nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani
świadczenie.
3. Nagroda może być wydana wyłącznie Laureatowi Konkursu.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków
określonych w art. I ust. 4 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.
5. Nagroda zostanie wysłana pocztą tradycyjna oraz potwierdzenia biletów i noclegów pocztą
elektroniczną.

V. Postepowanie reklamacyjne
1. 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być ́ zgłaszane
w formie mailowej na adres xblitzwyscigiwewloszech@gmail.com w terminie 30 dni od dnia
otrzymania maila z kodem - Nagrodą.
2. Reklamacje Bedą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
3. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi
ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest firma KGK
Trade” z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 5b 31-953 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000563276, posiadającą NIP 6783155146 i REGON 361816905.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać ́ się będzie na zasadach przewidzianych
Rozporządzeniem 679/2016 – RODO oraz innych przepisów prawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody.
3. Odbiorcami danych osobowych, oprócz Partnera mogą być również̇ podmioty, które
świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe lub usługi
logistyczne.
4. Dane osobowe Uczestnika Bedą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez
okres przedawnienia roszczeń́ cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez
Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe Bedą przechowywane do
momentu jej wycofania.
5. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania jak również̇ prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także o prawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub
faktyczne.
6. Organizator informuje, ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana
w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność ́ czynności
przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.
7. Organizator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontroluje
sposób przetwarzania danych osobowych.
VII. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, ze spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować ́ w
przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez
Organizatora.
2. Organizator ma prawo wykluczyć ́ Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia
przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień́
Regulaminu.
3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu
Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie,
naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce Konkursu oraz w wersji
papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych
przez Uczestników.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na http://wyscigiwewloszech.xblitz.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z
prowadzeniem Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ̨ odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

