
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Znajdź z nami wiosnę” 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Auto Spektrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Powstańców 

Śląskich 24, 30-570 Kraków, NIP 679-309-13-82, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym, KRS 0000456483, kapitał 

zakładowy 1 000 000 PLN. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego.  

b. nie jest pracownikiem Auto Spektrum Sp. z o.o. 

c. nie jest członkiem rodziny pracownika Auto Spektrum Sp. z o.o. 

d. do wzięcia udziału w konkursie nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a. posiadanie statusu Uczestnika w myśl § 2pkt. 1. niniejszego regulaminu 

b. wzięcie udziału w grze terenowej: 

- odszukanie miejsc, w których zostały zrobione zdjęcia Dacii Spring opublikowane na 

profilach Organizatora w mediach społecznościowych. Zdjęcia będą publikowane max. 

dwa razy w miesiącu do końca wiosny (kwiecień, maj, czerwiec).  

- wrzucenie do dnia 21 czerwca włącznie swoich zdjęć z miejsc, gdzie zostało zrobione 

zdjęcie Dacii Spring, dodanie ich pod post dotyczący konkursu oraz oznaczenie 

hashtagami: #szukamwiosny #daciaspring #autospektrum 

 

3. Zwycięzca nagrody głównej zostanie wyłoniony w dniu 22 czerwca 2022 r.  

 

4. Po każdym miesiącu trwania konkursu będzie wyłaniany zwycięzca danego miesiąca, który 

otrzyma nagrody pocieszenia.  

 

5. Wyniki zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora.  

 

 

 



§ 3 

NAGRODY 

1. Zdobywcami nagród w Konkursie będą uczestnicy, którzy w trakcie trwania konkursu 

odszukają najwięcej miejsc i prześlą ich zdjęcia zgodnie z procedurą zawartą w § 2 pkt. 3b 

niniejszego regulaminu.  

 

2. Nagroda główna zostanie wręczona zwycięzcy w jednym z salonów Organizatora, nagrody 

comiesięczne zostaną wysłane kurierem na wskazany przez zwycięzcę adres.  

 

3. Nagrodą główną dla zwycięzcy jest Dacia Spring na weekend, która na podstawie umowy 

użyczenia zostanie przekazana w użytkowanie zwycięzcy w ustalonym z nim czasie. Warunkiem 

podpisania umowy użyczenia będzie okazanie ważnego dokumentu uprawniającego daną 

osobę do prowadzenia pojazdu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przy czym 

Organizator zezwala na podpisanie umowy przez inną osobę niż osoba która została Zwycięzcą 

konkursu.  

 

3. Nagrodami pocieszenia są zestawy gadżetów reklamowych o wartości 50 zł każdy, w tym 

urządzenia powerbank, toreba bawełniana z nadrukiem BE ECO oraz zestawy piśmiennicze.  

 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową złożoną z 3 osób. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji 

i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i w związku z wydaniem nagrody oraz, 

w przypadku udzielenia w formularzu odpowiedniej zgody, w celach marketingowych 

realizowanych przez Organizatora. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

 


