
1 
 

Regulamin konkursu „Rodzinna Fiesta” 

 (dalej: „Regulamin”) 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Rodzinna Fiesta” (dalej: „Konkurs”) jest Ford Polska sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000026050, NIP: 5260019312, kapitał zakładowy: 

50.000,00 PLN  (dalej: "Organizator") 

2. Konkurs odbywa się w salonach autoryzowanych dealerów marki Ford, wskazanych w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: „Dealerzy”). 

3. Konkurs trwa od 7 października 2017 r. do 8 października 2017 r. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(dalej: „Uczestnicy”). 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Dealera oraz najbliżsi 

członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki: 

a. zaakceptować Regulamin, 

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu, 

c. wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie. 

 

§ 3. Przebieg Konkursu 

 

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie 

konkursowe (dalej „Odpowiedź”) podane u każdego z Dealerów: „Za co kochasz nowego 

Forda Fiesta?”.  
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2. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje Odpowiedzi na Konkurs poprzez napisanie ich na 

formularzu zgłoszenia (dalej: „Formularz”), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu i wrzuceniu do urny udostępnionej u Dealera. 

3. Każdy Uczestnik, w trakcie trwania całego Konkursu, może zgłosić tylko jedną 

Odpowiedź. 

4. Odpowiedzi powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za 

obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić 

uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w 

szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzców oraz nagrody 

 

1. Odpowiedzi zostaną poddane ocenie komisji (dalej: „Komisja”) składającej się z 

minimum dwóch przedstawicieli Dealera, u którego zostały zgłoszone na Konkurs. 

2. Uczestnicy (po jednym Uczestniku dla każdego z poniższych przedziałów czasowych 

danego dnia Konkursu u danego Dealera), którzy – w ocenie Komisji – zgłosili na 

Konkurs najlepsze Odpowiedzi u danego Dealera w następujących przedziałach 

czasowych: 

a. od godz. 9:00 do godz. 11:00, 

b. od godz. 11:00 do godz. 12:00, 

c. od godz. 12:00 do godz. 13:00, 

d. od godz. 13:00 do godz. 14:00, 

e. od godz. 14:00 do godz. 15:00, 

otrzymają nagrodę w postaci tabletu Lenovo 10” model TAB2 A10-30L Pearl White 

o wartości 622 zł. 

3. Uczestnicy (po jednym Uczestniku dla każdego z poniższych przedziałów czasowych 

danego dnia Konkursu u danego Dealera), którzy – w ocenie Komisji – zgłosili na 

Konkurs u danego Dealera kolejne, najlepsze Odpowiedzi (po odpowiedziach wybranych 

zgodnie z ust. 2 powyżej), w następujących przedziałach czasowych: 

a. od godz. 9:00 do godz. 12:00, 

b. od godz. 12:00 do godz. 15:00, 

otrzymają nagrodę w postaci możliwości użytkowania samochód Ford Fiesta z 

pełnym bakiem paliwa na weekend o wartości 497 zł (do odbioru tej nagrody 

konieczne jest posiadanie przez Uczestnika ważnego prawa jazdy). Warunki 

udostępnienia samochodu są regulowane osobną umową dostępną u Dealera. 

4. W całym konkursie przewidziano 600 nagród w postaci tabletu (po 5 tabletów każdego 

dnia trwania Konkursu u każdego z Dealerów) oraz 240 nagród w postaci samochodu 

Ford Fiesta z pełnym bakiem paliwa na weekend (po 2 nagrody każdego dnia trwania 
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Konkursu u każdego z Dealerów). Aby odebrać nagrodę, należy okazać dowód osobisty 

lub paszport (w celu weryfikacji, że osoba, która zgłosiła się po odbiór nagrody jest 

Uczestnikiem, który zgłosił wybraną przez Komisję odpowiedź). 

5. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku braku zgłoszeń na 

Konkurs w trakcie któregokolwiek z przedziałów czasowych określonych w ust. 2 i 4 

niniejszego paragrafu, nagrody za te przedziały czasowe nie zostaną przyznane. 

6. Uczestnicy, o których mowa w ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu są w dalszej części 

Regulaminu zwani osobno „Zwycięzcą” lub łącznie „Zwycięzcami”. 

7. W terminach określonych § 4 ust. 2 Regulaminu, wybór najlepszych odpowiedzi nastąpi 

w ciągu 10 minut po zakończeniu danego przedziału czasowego. W przypadku braku 

obecności Zwycięzcy w tym terminie u Dealera, nagroda pozostaje w dyspozycji 

Organizatora, który musi ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną 

najlepszą Odpowiedź. 

8. W terminach z § 4 ust. 3 Regulaminu, wybór najlepszych odpowiedzi nastąpi w ciągu 20 

minut po zakończeniu danego przedziału czasowego. W przypadku braku obecności 

Zwycięzcy w tym terminie u Dealera, następuje trzykrotna próba skontaktowania się ze 

zwycięzcą na podany w Formularzu numer telefonu. Jeśli nie nawiązano kontaktu 

nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, 

który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Odpowiedź. 

 

§ 5. Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników, które zostaną 

wykorzystane do wydania nagród: 

a. imię, 

b. nazwisko, 

c. adres e-mail, 

d. numer telefonu. 

4. W formularzu stanowiącym zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik może wyrazić zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w postaci Imię, 

Nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. W takiej sytuacji Administratorem 

tych danych jest Organizator i/lub Dealer. 
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§ 6. Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres 

Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. 

3. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia listem 

poleconym na adres podany w reklamacji. 

4. Nieskorzystanie z postępowania reklamacyjnego lub negatywna odpowiedź na 

reklamację nie wyłączają prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny u Dealerów oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień 

Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów 

niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Rodzinna Fiesta” 

Formularz zgłoszenia w konkursie „Rodzinna Fiesta” 
 

…..........………………….., ……... października 2017 r. 

(miejscowość) 

 

*Imię: ……………………………………................ 

*Nazwisko: ………………………………............... 

*Nr telefonu: ........................................................... 

*Adres e-mail: ......................................................... 

 

 

Pytanie: Za co kochasz Nowego Forda Fiesta? 

 

Odpowiedź na pytanie konkursowe: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 * Akceptuję treść regulaminu konkursu „Rodzinna Fiesta” 

 

 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora – Ford Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu „Rodzinna Fiesta”. Oświadczam, 

że dane zostały przeze mnie podane dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do 

moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora Ford Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały przeze mnie 

podane dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych, ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Autoryzowanego Dealera 

Forda:................................................................................. . Oświadczam, że dane zostały przeze mnie podane 

dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania 

oraz żądania ich usunięcia. 

 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Ford Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
*pola wymagane do wzięcia udziału w konkursie „Rodzinna Fiesta” 

 

………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Rodzinna Fiesta” 

 

 

Opis nagrody w postaci udostępnienia samochodu Ford Fiesta na weekend 

 

 

1. Samochód marki Ford Fiesta B479 z pełnym bakiem paliwa zostanie udostępniony 

Zwycięzcy na weekend, w terminie uzgodnionym pomiędzy Uczestnikiem a 

Organizatorem.  

2. Samochód zostanie odebrany przez Zwycięzcę od Dealera, u którego Zwycięzca wygrał 

nagrodę. 

3. Po zakończeniu korzystania z samochodu, Zwycięzca zwróci samochód do miejsca 

wskazanego w p. 2 powyżej. 

4. Wydanie oraz zwrot samochodu nastąpi na podstawie protokołu wydania i przekazania 

zwrotnego pojazdu. 

5. Wraz z pojazdem zostanie wydany dowód rejestracyjny oraz polisa OC. 

6. Protokół będzie zawierał informacje o uszkodzeniach i brakach pojazdu w momencie 

jego wydania oraz zwrotu. 

7. Pojazd może być użytkowany tylko osobiście przez zwycięzcę Konkursu. 

8. Pojazd nie może być wykorzystywany do przewożenia przedmiotów, które mogłyby 

spowodować zniszczenie lub zabrudzenie jego wnętrza. 

9. Zwycięzca Konkursu odpowiada za szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz 

spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością (np. prowadzenie pojazdu w 

stanie nietrzeźwym). 

10. Zwycięzca Konkursu odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary 

pieniężne nałożone na niego w czasie użytkowania przez niego pojazdu - w przypadku 

zaistnienia takich sytuacji zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do pokrycia wyżej 

wymienionych kar pieniężnych i złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień. 

11. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Organizatora 

oraz odpowiednie władze o każdym wypadku drogowym powstającym w związku z 

korzystaniem z pojazdu, niezależnie od tego, po czyjej stronie leży wina. 

12. Wszelkie spowodowane przez zwycięzcę Konkursu szkody nie objęte ubezpieczeniami 

OC, AC (koszty ubezpieczeń pokrywa Fundator) odbiegające od zwykłego zużycia 

pojazdu lub wynikające z kradzieży pokrywa zwycięzca Konkursu. 

13. Po wyczerpaniu pełnego baku paliwa, Zwycięzca Konkursu pokrywa koszt dodatkowego 

paliwa (kolejnych tankowań). 

14. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się użytkować i obsługiwać pojazd zgodnie z 

„Instrukcją obsługi”. 


