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Regulamin Konkursu 
„Poczuj moc pod butem” 

 
Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 
§1.  

 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 

konkursie pod nazwą „Poczuj moc pod butem” (dalej „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest AdComms Media & Marketing Group sp. z o.o.,  

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676), ul. Postępu 15 C, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367204, NIP: 521-
358-17-85, REGON:142604280, kapitał zakładowy 100 000 zł (dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs jest realizowany na zlecenie Kazar Footwear Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu 
(kod pocztowy 37-700), ul. Lwowska 154, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361, kapitał 
zakładowy: 111 100 zł (dalej „Kazar”). 

4. Konkurs przeprowadzony jest na stronie internetowej dostępnej pod adresem 
www.supercarclub.kazar.com (dalej „Strona Konkursowa”). 

 
 

§ 2. Czas trwania Konkursu 
 

Konkurs rozpoczyna się ̨ o godz. 16:00 w dniu 02.09.2016 r. i kończy się o godz. 23:59 w 
dniu 30.09.2016 r. (dalej „Okres Konkursu”). Okres Konkursu nie obejmuje czasu na 
wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz publikację wyników Konkursu. 

 
 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce stałego 
zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 
Organizatora, Kazar oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi 
powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 
członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice 
małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

 
 

Rozdział II 
Warunki udziału w Konkursie 

 
§ 4. Rejestracja 
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1. Do udziału w Konkursie konieczna jest rejestracja na Stronie Konkursowej składająca się z 
dwóch etapów. 

2. Pierwszy etap rejestracji polega na: 
a) podaniu przez Uczestnika: 

- imienia, 
- nazwiska, 
- adresu e-mail, 
- hasła (co najmniej 6 znaków),  
- numer telefonu komórkowego,  

b) wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których 
mowa w ust. 2 lit. a powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) dla celów związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu, poprzez odznaczenie właściwego miejsca na Stronie 
Konkursowej, 

c) akceptacji regulaminu Konkursu dostępnego na Stronie Konkursowej¸ poprzez 
odznaczenie właściwego miejsca na Stronie Konkursowej.  

3. W drugim etapie rejestracji, Organizator weryfikuje dane podane powyżej i wysyła do 
Uczestnika potwierdzenie rejestracji na podany przez niego adres e-mail.  

4. Rejestracja jest zakończona z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji przez 
Uczestnika, tj. kliknięcia przez Uczestnika w link aktywacyjny. 

 
 

§ 5. Zasady Konkursu  
 

1. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na Stronie Konkursowej 
poprzez wpisanie: adresu e-mail oraz hasła podanych przez Uczestnika podczas rejestracji. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów które przeprowadzane są równocześnie w Okresie 
Konkursu (dalej odpowiednio „I Etap Konkursu” oraz „II Etap Konkursu”), przy czym 
warunkiem udziału w II Etapie Konkursu jest uprzedni udział w I Etapie Konkursu.  

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
określone w Regulaminie a w przypadku wygrania w Konkursie Nagrody Głównej 
zobowiązuje się do przestrzegania Zasad określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu 
Konkursu oraz do popisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
Regulaminu Konkursu.  
 
 
 

§ 6. I Etap Konkursu 
 

1. Zadaniem Uczestników w I Etapie Konkursu jest zaznaczenie, po zalogowaniu na Stronie 
Konkursowej, jednego modelu samochodu z oferty Supercar Club Poland, spośród modeli 
przedstawionych na Stronie Konkursowej, a następnie zaznaczenie modelu buta Kazar 
spośród modeli przedstawionych na Stronie Konkursowej i wpisanie w odpowiednie 
miejsce na Stronie Konkursowej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego według Ciebie wybrany 
samochód pasuje do wybranych butów?” (dalej „Odpowiedź na Pytanie I Etapu 
Konkursu”) i przesłanie do Organizatora.  
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2. Odpowiedź na Pytanie I Etapu Konkursu musi być przygotowana w języku polskim i może 
zawierać maksymalnie 2000 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.  

3. Zaznaczenia modelu samochodu z oferty Supercar Club Poland oraz modelu buta Kazar 
dokonuje się poprzez najechanie kursorem na wizerunek wybranego modelu i kliknięcie w 
wybrany wizerunek.  

4. Przesłania informacji o wybranym modelu samochodu z oferty Supercar Club Poland, 
informacji o modelu buta Kazar oraz Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu, dokonuje 
się poprzez kliknięcie przycisk „Zgłaszam”. 

5. Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać do Organizatora tylko jedną Odpowiedź na 
Pytanie I Etapu Konkursu.  
 

§ 7. II Etap Konkursu 
 

1. Warunkiem udziału w II Etapie Konkursu jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora 
Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu oraz dokonanie w Okresie Konkursu zakupu 
produktu lub produktów z męskiej kolekcji Kazar (za wyjątkiem produktów z kategorii 
PIELĘGNACJA oraz AKCESORIA/SKARPETY) w regularnej cenie, bez zniżek oraz zachowanie 
dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie zakupu produktu lub produktów z męskiej 
kolekcji Kazar (paragon lub faktura).  

2. Zadaniem Uczestników w II Etapie Konkursu jest wpisanie na Stronie Konkursowej, po 
zalogowaniu na Stronę Konkursową, w odpowiednie miejsce: numeru paragonu lub 
faktury, daty dokonania transakcji oraz odpowiedzi na pytanie ”Dlaczego to Ty powinieneś 
zasiąść za kierownicą jednego z samochodów ze stajni Supercar Club?” (dalej „Odpowiedź 
na Pytanie II Etapu Konkursu”) i przesłanie do Organizatora.  

3. Odpowiedź na Pytanie II Etapu Konkursu musi być przygotowana w języku polskim i może 
zawierać maksymalnie 2000 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.  

4. Przesłania numeru paragonu lub faktury, daty dokonania transakcji zakupu produktu lub 
produktów z męskiej kolekcji Kazar oraz Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu 
dokonuje się poprzez kliknięcie przycisk „Zgłaszam”. 

5. Jeden numer paragonu fiskalnego lub faktury Uczestnik może podać wyłącznie jeden raz.  
6. Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać do Organizatora dowolną liczbę Odpowiedzi 

na Pytanie II Etapu Konkursu, pod warunkiem, iż z każdą Odpowiedzią na Pytanie II Etapu 
Konkursu muszą być przesłane inne numery paragonów fiskalnych lub faktur 
potwierdzających dokonanie zakupu dowolnego produktu lub produktów z męskiej 
kolekcji Kazar w regularnej cenie, bez zniżek.  

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę Główną, bez względu na liczbę 
przesłanych Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu.  

 
 

§ 8. Nagrody 
 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej „Nagrody”): 
 

a) 20 (słownie: dwadzieścia) nagród w postaci karty podarunkowej Kazar o wartości 
200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł brutto) każda, wraz z dodatkową nagrodą 
pieniężną w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) (dalej „Nagroda I 
Stopnia”). 
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Karty podarunkowe są do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Kazar oraz 
sklepie internetowym Kazar. Warunki wykorzystania kart podarunkowych Kazar 
znajdują się na stronie http://www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar.  
 

b) 3 (słownie: trzy) nagrody w postaci prawa do udziału w imprezie Supercar Day, 
której organizatorem jest Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-
844) przy ul. Grzybowskiej 63, o wartości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł 
brutto) każda, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 222,00 zł (słownie: 
dwieście dwadzieścia dwa złote) (dalej „Nagroda Główna”). 
Opis Nagrody Głównej stanowi Załącznik nr 1. Zasady udziału w Supercar Day 
stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.  
 

 
2. Fundatorem i wydającym Nagrody I Stopnia jest Organizator, zaś fundatorem i 

wydającym Nagrody Główne jest Kazar. 
3. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej i Nagrody I Stopnia uzyskanych w ramach 

Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości danej 
nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Nagroda 
pieniężna, przypisana do każdej nagrody rzeczowej, nie zostanie wydana do rąk 
Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora (w zakresie Nagród I Stopnia) 
oraz odpowiednio Kazar (w zakresie Nagród Głównych) i przeznaczona na pokrycie 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co 
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

4. Przed wydaniem Nagród I Stopnia Organizator pobierze od każdego zwycięzcy Nagrody I 
Stopnia kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty 
dodatkowej nagrody pieniężnej, przypisanej do każdej Nagrody I Stopnia, do czego 
Uczestnik upoważnia Organizatora. 

5. Przed wydaniem Nagrody Specjalnej Kazar pobierze od zwycięzcy Nagrody Głównej 
kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z 
przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej 
nagrody pieniężnej, przypisanej do każdej Nagrody Głównej, do czego Uczestnik 
upoważnia Kazar. 

 
 

§ 9. Zasady wyłaniania Zwycięzców  
 
1. Rozstrzygnięcia Konkursu, przy zachowaniu należytej staranności, dokona komisja 

konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). 
2. Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 07.10.2016 r.  
3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy przesłali Odpowiedzi na Pytanie I 

Etapu Konkursu dokona, według własnego uznania, wyboru 20 (słownie: dwadzieścia) 
Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu, które zdaniem Komisji Konkursowej będą 
najciekawsze. Przy wyborze Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu Komisja 

http://www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa-kazar
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Konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność 
Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu. 

4. Autorom wybranym przez Komisję Konkursową Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu 
zostaną przyznane Nagrody I Stopnia (dalej „Zwycięzcy Nagród I Stopnia”). 

5. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej Komisja Konkursowa spośród Uczestników, 
którzy wzięli udział w II Etapie Konkursu, w tym przesłali Odpowiedzi na Pytanie II Etapu 
Konkursu dokona według własnego uznania wyboru 3 (słownie: trzy) Odpowiedzi na 
Pytanie II Etapu Konkursu, które zdaniem Komisji Konkursowej będą najciekawsze. Przy 
wyborze Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu Komisja Konkursowa będzie brała pod 
uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność Odpowiedzi na Pytanie II Etapu 
Konkursu.  

6. Autorom wybranym przez Komisję Konkursową Odpowiedzi na Pytanie II Etapu 
Konkursu zostaną przyznane Nagrody Główne (dalej „Zwycięzcy Nagród Głównych”). 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 10.10.2016 r. Dane 
zwycięzców Konkursu, tj. imię, pierwsza litera nazwiska, wraz z nagrodzonymi 
Odpowiedziami na Pytanie I Etapu Konkursu oraz Odpowiedziami na Pytanie II Etapu 
Konkursu zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej.  

8. Zwycięzcy zostaną ̨poinformowani o przyznaniu Nagrody, za pośrednictwem wiadomości 
e-mail przesłanej przez Organizatora na adres e-mail Zwycięzcy podany podczas 
rejestracji na Stronie Konkursowej.  

9. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie siedmiu (7) dni od dnia poinformowania o 
przyznaniu Nagrody, zgodnie z ust. 8 powyżej, przesłać ́ Organizatorowi za 
pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kazar@adcomms.pl swoje dane:  
a) imię ̨i nazwisko,  
b) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę ̨ I 
Stopnia, w przypadku zwycięzców Nagrody I Stopnia, zaś Kazar wyśle dokumenty 
uprawniające do realizacji Nagrody Głównej. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 9 powyżej Zwycięzcy Nagród Głównych, poza danymi 
wskazanymi w ust. 9 powyżej zobowiązani są przesłać w terminie wskazanym w ust. 9 
powyżej na adres kazar@adcomms.pl skan paragonu fiskalnego lub faktury VAT 
potwierdzających dokonanie zakupu dowolnego produktu lub produktów z męskiej 
kolekcji Kazar w regularnej cenie, bez zniżek, którego dane (numer paragonu lub faktury, 
data dokonania transakcji) zostały przesłane przez Zwycięzcę Nagrody Głównej razem z 
wybraną przez Komisję Konkursową Odpowiedzią na Pytanie II Etapu Konkursu.  

11. W przypadku gdy Zwycięzca nie prześle danych zgodnie z ust. 9 oraz ust. 10 powyżej, 
traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

12. Organizator wyśle Nagrodę ̨I Stopnia w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania danych 
o których mowa w ust. 9 powyżej.  

13. Kazar wyśle dokumenty uprawniające do realizacji Nagrody Głównej w ciągu siedmiu (7) 
dni od dnia otrzymania danych o których mowa w ust. 9 oraz ust. 10 powyżej. 

14. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej 
równowartość pieniężną. 

15. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do 
Nagrody, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenie w tym 
zakresie.  

 
Rozdział III 
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Postanowienia końcowe  
 

§ 10. Licencja 
1. Uczestnik Konkursu przesyłając Odpowiedź na Pytanie I Etapu Konkursu lub Odpowiedź 

na Pytanie II Etapu Konkursu oświadcza, że w razie zwycięstwa w Konkursie, z chwilą 
odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Odpowiedzi na 
Pytanie I Etapu Konkursu lub Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu, która ma 
charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących 
polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy 
w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,  

b) wprowadzenie do pamięci komputera,  
c) wprowadzenie do obrotu, 
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, 
e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Odpowiedzi na Pytanie I Etapu 

Konkursu, Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu dla potrzeb stworzenia 
dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach 
materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami 
opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a 
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Poza Nagrodą Zwycięzcom Nagród Głównych oraz Zwycięzcom Nagród I Stopnia nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 
1 powyżej.  

3. Uczestnik Konkursu przesyłając Odpowiedź na Pytanie I Etapu Konkursu lub Odpowiedź 
na Pytanie II Etapu Konkursu oświadcza zezwala na rozpowszechnianie Odpowiedzi na 
Pytanie I Etapu Konkursu oraz Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu bez podania 
swojego imienia i nazwiska. 

4. Uczestnik Konkursu przesyłając Odpowiedź na Pytanie I Etapu Konkursu lub Odpowiedź 
na Pytanie II Etapu Konkursu oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi na Pytanie I Etapu 
Konkursu oraz Odpowiedzi na Pytanie II Etapu Konkursu oraz że Odpowiedź na Pytanie I 
Etapu Konkursu oraz Odpowiedź na Pytanie II Etapu Konkursu nie naruszają praw osób 
trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie 
rościć prawa do Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu lub Odpowiedzi na Pytanie II 
Etapu Konkursu. 

 
 

§ 11. Wizerunek 
 

Uczestnik Konkursu przesyłając Odpowiedź na Pytanie II Etapu Konkursu oświadcza, że w 
razie zwycięstwa w Konkursie, z chwilą odbioru Nagrody Głównej, zezwala na utrwalenie 
swojego wizerunku i głosu podczas realizacji Nagrody Głównej przez organizatora 
imprezy Supercar Day, tj. Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) 
przy ul. Grzybowskiej 63 i rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu w sieci 
Internet oraz w drodze emisji telewizyjnej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  
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§ 12. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Kazar Footwear Sp. z 

o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zarejestrowana przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 
KRS 0000132965; NIP: 795-15-32-361.  

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone 
Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). 

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną ̨ niezwłocznie usunięte, 
chyba że Uczestnik podczas rejestracji na Stronie Konkursowej wyraził dobrowolną 
zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

4. Dane podane przez Zwycięzcę Nagrody Głównej oraz Zwycięzcę Nagrody I Stopnia będą 
wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką i realizacją Nagrody oraz będą 
przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody oraz realizację 
Nagrody Głównej.  

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania, a 
także żądania ich usunięcia. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania usunięcia danych 
będzie równoznaczne z rezygnacja ̨ Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z 
utrata ̨prawa do nagrody, o ile zostanie przyznana. 

 
 

§ 13. Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kazar@adcomms.pl przez cały Okres 
Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.  

3. Reklamacje będą ̨ rozpatrywane w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania 
reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji 
Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z 
którego została wysłana reklamacja. 

4. Postepowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień́ przysługujących Uczestnikom 
na mocy przepisów prawa. 

 
 

§ 14. Postanowienia końcowe 
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1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w 
szczególności w przypadku gdy stwierdzone zostanie że Uczestnik nie jest autorem 
przesłanej Odpowiedzi na Pytanie I Etapu Konkursu lub Odpowiedzi na Pytanie II Etapu 
Konkursu.  

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać ́kontaktując się ̨z Organizatorem 
pod adresem e-mail kazar@adcomms.pl. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w 
siedzibie Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Lista załączników do Regulaminu: 
a) Załącznik nr 1 – Opis Nagrody Głównej; 
b) Załącznik nr 2 – Zasady udziału w Supercar Day, 
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika.  
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ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU KONKURSU „POCZUJ MOC POD BUTEM” 
 

OPIS NAGRODY GŁÓWNEJ (UDZIAŁ W IMPREZIE SUPERCAR DAY) 
 

1. Supercar Day to impreza organizowana przez Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w 
Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000371426, NIP: 5272641307, kapitał zakładowy 1 140 000,00 zł (dalej: Organizator 
Eventu) w formie przejażdżki drogowej na dystansie ok. 200 – 250 kilometrów w 
trzech wybranych przez Uczestnika spośród  pięciu dostępnych samochodów 
znajdujących się we flocie Organizatora Eventu w dniu organizacji Supercar Day. 
Supercar Day ma charakter zamknięty a jej uczestnicy są zobowiązani do 
przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego oraz poleceń Organizatora 
Eventu. Czas trwania Supercar Day to 5 -7 godzin. W trakcie Supercar Day 
zapewniony jest uczestnikom lunch. 

2. Termin i miejsce Supercar Day jest z góry ustalony przez Organizatora Eventu, 
Zwycięzca zostanie poinformowany o terminie i miejscu Supercar Day drogą mailową 
(na adres e-mail podany podczas rejestracji w Konkursie) najpóźniej na 7 dni przed 
terminem Supercar Day, przy czym Supercar Day odbędzie się w okresie między 
25.10.2016 a 30.11.2016 r.  Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na 
przeprowadzenie Supercar Day, Organizator Eventu wyznaczy inny dodatkowy termin 
przeprowadzenia  Supercar Day o czym poinformuje Zwycięzców. 

3. Nagroda w postaci prawa do udziału w Supercar Day nie obejmuje ubezpieczenia dla 
Zwycięzcy, kosztów dojazdu i powrotu do miejsca, w którym odbywać się będzie 
Supercar Day.  

4.  Jeśli zwycięzca Konkursu jest w wieku ponad 30 lat i posiada ważne prawo jazdy 
kategorii B od ponad 10 lat i ma nie więcej niż 6 punktów karnych w dacie 
przeprowadzenia Supercar Day, może wziąć udział w Supercar Day jako kierowca. 
Jeśli zaś zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków określonych w zdaniu powyżej lub 
nie posiada ważnego prawa jazdy kategorii B, lub jeżeli nie chce prowadzić 
samochodu podczas Supercar Day, może wziąć udział w Supercar Day jako pasażer.  

5. Każdy uczestnik Supercar Day zobowiązany jest do akceptacji „Zasad Udziału w 
imprezie”, udostępnionych podczas Supercar Day oraz podpisania „Oświadczenia 
Uczestnika”, przy czym „Zasady Udziału w imprezie” oraz „Oświadczenie Uczestnika” 
stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK 2 DO REGULAMINU KONKURSU „POCZUJ MOC POD BUTEM” 
 

 
ZASADY UDZIAŁU W SUPERCAR DAY 

 
W trakcie Supercar Day masz szansę poprowadzić kilka najszybszych samochodów 
sportowych świata. Auta te są niezwykle mocne i trudne w prowadzeniu, więc jazda nimi 
wymaga najwyższego skupienia i odpowiedzialności. 
 
Supercar Day to jazda w normalnym ruchu z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów; w 
żadnym razie nie jest to wyścig, test czy próba osiągów – gdyż tego typu jazda dozwolona 
jest wyłącznie na zamkniętym torze. 
 
Każdy uczestnik Supercar Day ponosi odpowiedzialność na zasadzie udziału własnego, we 
wszelkich szkodach powstałych z jego winy do kwoty 10 000 zł, co oznacza, że jeśli wartość 
szkody będzie do kwoty 10 000 zł to zobowiązany jest ją pokryć uczestnik, a w przypadku gdy 
wartość szkody będzie wyższa niż 10 000 zł, to uczestnik zobowiązany będzie zapłacić 
Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 10 000 zł, z tytułu wzrostu 
wysokości składki, utraty wartości, kosztów obsługi.  
 
 
Każdy uczestnik Supercar Day jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad pod 
rygorem wykluczenia z udziału w Supercar Day w trakcie jego trwania.  
Jeśli nie zamierzasz przestrzegać poniższych zasad, nie bierz udziału w Supercar Day. 
 

ZASADY 
 
1. Bezwzględne przestrzeganie poleceń Organizatora – Supercar Day. 
2. Zachowanie najwyższej ostrożności i poszanowania samochodów. 
3. Jazda kolumną w stałej kolejności aut. Zakaz wyprzedzania auta poprzedzającego w 

kolumnie. Zakaz odłączania się od kolumny. 
4. Zachowywanie bezpiecznych odstępów między samochodami – im szybsza jazda tym 

odstępy większe. 
5. Jazda tym samym pasem co auto prowadzące. 
6. Jazda z prędkością auta prowadzącego. Zakaz zwalniania i przyspieszania bez powodu. 
7. Zakaz wyłączania systemów elektronicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
8. Jazda w trybie automatycznych skrzyń biegów. 
9. Zakaz dynamicznego ruszania z miejsca. 
10. Obowiązek zaciągania hamulca ręcznego za każdym postoju. 
11. W razie oddalania się od auta na postoju, obowiązek przekazania kluczyków 

Organizatorowi. 
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12. Obowiązek bezzwłocznego zgłaszania organizatorom (w trakcie jazdy przez radio) 
wszelkich nieprawidłowości w pracy samochodu, w tym zapalających się kontrolek. 

13. Zakaz opierania się o samochody na postojach. 
14. Zakaz spożywania środków spożywczych w aucie. 
15. Jazda w zapiętych pasach, zarówno w roli kierowcy, jak i pasażera. 
  
 
 
ZAŁĄCZNIK 3 DO REGULAMINU KONKURSU „POCZUJ MOC POD BUTEM” 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
oświadczenie dla kierowcy 

 
 
Ja, niżej podpisany: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………….. 
Dowód osobisty: ………………………………………………………………………………. 
 
oświadczam, że: 
 

1. posiadam uprawnienia do kierowania samochodem osobowym (kopia ważnego 
prawa jazdy jest załącznikiem do niniejszego oświadczenia) i nie istnieją żadne 
okoliczności, które ograniczałyby moją zdolność prowadzenia samochodów; 

2. decyduję się na udział w imprezie samochodowej Supercar Day organizowanej przez 
Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63 
(dalej: Organizator) związanej z jazdą samochodami (dalej Impreza) należącymi do 
Organizatora na własną odpowiedzialność; 

3. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek zdarzenia mogące powstać w wyniku mojej jazdy wynikłe z 
nieprzestrzegania przeze mnie przepisów prawa lub Zasad Udziału.  

4. w czasie jazdy jestem trzeźwy w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym i 
nie znajduję się pod wpływem środków odurzających ani leków zaburzających 
zdolność prowadzenia pojazdów; 

5. mój stan zdrowia pozwala na udział w Imprezie; 
6. jestem świadom, że samochody, które będę prowadził w trakcie trwania Imprezy są 

znacznej wartości i jednocześnie trudne do prowadzenia, przez co wymagają 
najwyższej ostrożności podczas jazdy, którą zobowiązuję się zachowywać podczas 
całej Imprezy; 

7. zostałem poinformowany i przeszkolony przez Organizatora odnośnie zasad 
prowadzenia samochodów znajdujących się we flocie Organizatora w dniu organizacji 
Imprezy, których będę kierowcą podczas Imprezy;  

8. zobowiązuję się stosować ściśle do wszelkich zasad i poleceń Organizatora; 
9. jestem świadom i akceptuję, iż w razie niestosowania się do zasad i poleceń 

Organizatora, przepisów ruchu drogowego, zapewnień i deklaracji złożonych w 
niniejszym oświadczeniu, a także w razie gdy moje działania lub zaniechania w trakcie 
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Imprezy w sposób rażący zagrażać będą bezpieczeństwu lub przebiegowi Imprezy, 
bądź będą rażąco uciążliwe dla innych uczestników Imprezy, Organizator jest 
uprawniony do przerwania realizacji Imprezy lub wykluczenia mnie z udziału w 
Imprezie; 

10. zobowiązuję się pokryć w pełnej wysokości wszelkie szkody powstałe na skutek 
zatajenia lub podania przeze mnie nieprawdziwych informacji dot. pkt. 1, 4 i 5 
powyżej, nie stosowania się do poleceń Organizatora, rażącego zaniedbania i/lub 
nieostrożności i nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego; 

11. potwierdzam objęcie udziału własnego, we wszelkich szkodach powstałych z mojej 
winy do kwoty 10 000 zł, co oznacza, że jeśli wartość szkody będzie do kwoty 10 000 
zł to zobowiązuje się ją pokryć, a w przypadku gdy wartość szkody będzie wyższa niż 
10 000 zł, to zobowiązuję się zapłacić Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w 
Warszawie kwotę 10 000 zł, z tytułu wzrostu wysokości składki, utraty wartości, 
kosztów obsługi.  

12. zezwalam Organizatorowi na utrwalenie mojego wizerunku i głosu podczas Imprezy i 
rozpowszechnianie tak utrwalonego mojego wizerunku i głosu w materiale filmowym 
i materiale zdjęciowym w sieci internet poprzez publikację w sieci internet na 
dowolnych stronach, w tym na Fan Page Kazar, Kazar MEN w serwisie Facebook oraz 
w drodze emisji telewizyjnej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
 

 
 

Data i podpis 
……………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
oświadczenie dla pasażera 

 
 
Ja, niżej podpisany: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………….. 
Dowód osobisty: ………………………………………………………………………………. 
 
oświadczam, że: 
 

1. decyduję się na udział w imprezie samochodowej Supercar Day organizowanej przez 
Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 63 
(dalej: Organizator) związanej z jazdą samochodami (dalej Impreza) należącymi do 
Organizatora na własną odpowiedzialność; 

2. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek zdarzenia mogące powstać w wyniku mojego udziału w Imprezie wynikłe 
z nieprzestrzegania przeze mnie przepisów prawa lub Zasad Udziału.  

3. w czasie udziału w Imprezie jestem trzeźwy w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu 
drogowym i nie znajduję się pod wpływem środków odurzających ani leków 
zaburzających zdolność prowadzenia pojazdów; 

4. mój stan zdrowia pozwala na udział w Imprezie; 
5. jestem świadom, że samochody, w których będę siedział jako pasażer są znacznej 

wartości i jednocześnie trudne do prowadzenia, przez co wymagają najwyższej 
ostrożności podczas jazdy, którą zobowiązuję się zachowywać podczas całej Imprezy; 

6. zostałem poinformowany i przeszkolony przez Organizatora odnośnie zasad udziału w 
Imprezie jako pasażer w samochodach znajdujących się we flocie Organizatora w dniu 
organizacji Imprezy;  

7. zobowiązuję się stosować ściśle do wszelkich zasad i poleceń Organizatora; 
8. jestem świadom i akceptuję, iż w razie niestosowania się do zasad i poleceń 

Organizatora, przepisów ruchu drogowego, zapewnień i deklaracji złożonych w 
niniejszym oświadczeniu, a także w razie gdy moje działania lub zaniechania w trakcie 
Imprezy w sposób rażący zagrażać będą bezpieczeństwu lub przebiegowi Imprezy, 
bądź będą rażąco uciążliwe dla innych uczestników Imprezy, Organizator jest 
uprawniony do przerwania realizacji Imprezy lub wykluczenia mnie z udziału w 
Imprezie; 

9. zobowiązuję się pokryć w pełnej wysokości wszelkie szkody powstałe na skutek 
zatajenia lub podania przeze mnie nieprawdziwych informacji dot. pkt. 3 i 4 powyżej, 
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nie stosowania się do poleceń Organizatora, rażącego zaniedbania i/lub 
nieostrożności i nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego; 

10. potwierdzam objęcie udziału własnego, we wszelkich szkodach powstałych z mojej 
winy do kwoty 10 000 zł, co oznacza, że jeśli wartość szkody będzie do kwoty 10 000 
zł to zobowiązuje się ją pokryć, a w przypadku gdy wartość szkody będzie wyższa niż 
10 000 zł, to zobowiązuję się zapłacić Supercar Club Poland S.A. z siedzibą w 
Warszawie kwotę 10 000 zł, z tytułu wzrostu wysokości składki, utraty wartości, 
kosztów obsługi;  

11. zezwalam Organizatorowi na utrwalenie mojego wizerunku i głosu podczas Imprezy i 
rozpowszechnianie tak utrwalonego mojego wizerunku i głosu w materiale filmowym 
i materiale zdjęciowym w sieci internet poprzez publikację w sieci internet na 
dowolnych stronach, w tym na Fan Page Kazar, Kazar MEN w serwisie Facebook oraz 
w drodze emisji telewizyjnej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
 

 
 

Data i podpis 
……………………………………………… 

 

 
 
 


