
Regulamin Konkursu ”Modeka Polska” 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1 Organizatorem Konkursu jest Motor-Media Sp. z  o.o. z siedzibą w Józefosławiu przy ulicy Zorzy 
Polarnej 17/2 (Organizator) oraz Modeka Polska z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Mickiewicza 8 
(Fundator nagrody). 

1.2 Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie  www.motormania.com.pl i dotyczy osób, które 
spełniły warunki udziału w Konkursie opisane w niniejszym Regulaminie. 

1.3 Konkurs trwa w okresie od  22.12.2012 do 21.01.2012 do godziny 23:59. Po tym terminie 
zgłoszenia do Konkursu nie będą przyjmowane. Podliczenie głosów wraz ogłoszeniem wyników 
odbędzie się w ciągu doby od zakończenia konkursu. 

1.4 Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów, w tym także pracownicy dealerów 
marki Modeka na terenie Polski,  a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i 
rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

1.5 Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik 
akceptuje poprzez udział w konkursie.  

1.6 Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu i dostępny jest na dedykowanej stronie 
konkursowej. 

2. Zasady i przebieg konkursu. 

2.1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu 
art. 22 1 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami 
pełnoletnimi lub posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.2 Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 

2.3. Warunki wzięcia udziału w konkursie: 

a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Konkursu,  

b. Każdy Uczestnik zobowiązany jest wykonać film konkursowy, przedstawiający Uczestnika 
ubranego w dowolny strój motocyklowy. Na filmie Uczestnik przedstawiać powinien dowolne kroki 
taneczne w akompaniamencie dowolnej muzyki lub dźwięków. Uczestnik powinien przesłać film 
konkursowy na zewnętrzny portal filmowy (np. YouTube, Vimeo, Liveleak, itp.). 

2.4 Uczestnicy udostępniają Organizatorom linki do swoich własnych filmów konkursowych 
znajdujących się na zewnętrznych portalach filmowych. Linki powinny być wysłane drogą mailową na 
adres konkurs@motormania.com.pl. W treści wiadomości Użytkownicy mają możliwość dodania 
dowolnego, krótkiego opisu. 
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2.5 Odtwarzalne filmy, wraz z ewentualnym opisem, zostaną umieszczone na dedykowanej stronie 
konkursowej na portalu www.motormania.com.pl i poddane Głosowaniu. 

2.6 Poprzez Głosowanie rozumie się korzystanie z systemu „Lubię to” portalu Facebook.com. Każdy 
film otrzyma swoją dedykowaną stronę konkursową – ta strona będzie miała własny adres url oraz 
własny system „Lubię to”. Poprzez oddanie głosu rozumie się kliknięcie w guzik „Lubię to”. Film, przy 
którym w momencie zakończenia konkursu widniała będzie największa liczba oddanych głosów, 
zdobywa nagrodę główną. Pięć kolejnych filmów z największymi liczbami głosów zdobywa nagrody 
pocieszenia. 

2.7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika/ Uczestników z 
udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Konkursu, w szczególności 
branie udziału w Konkursie z użyciem filmu nie będącego własnością uczestnika. Filmy, przy których 
zarejestrowane zostaną sztuczne, kupowane, czy też spreparowane głosy „Lubię to” również zostaną 
wykluczone. Wykluczenie oznacza utracenie przez Uczestnika prawa do Nagrody w konkursie. 
Wszelkie uprawnienia w tym zakresie należą wyłączenie do Organizatorów konkursu. 

2.8 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług 
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Nagroda 

3.1. Zwycięzca konkursu będzie mógł wybrać spośród dwóch nagród: 

a. męska kurtka Modeka Askari, nr kat. 84510 

b. damska kurtka Modeka Megan, nr kat. 84310 

3.2 Dodatkowo przewidzianych zostało 5 sztuk nagród pocieszenia – Golf ocieplający, nr kat.110612 

3.2 Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom konkursu na koszt fundatora nagród najpóźniej do dnia 
15.03.2013 r. 

4. Postanowienia Końcowe 

4.1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

4.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

4.3 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 
przyznanej mu nagrody. 

4.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
oraz innych ustaw. 

4.5 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 
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