
 
Regulamin konkursu „Wygraj eko-skuter na gwiazdkę” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.  
Organizatorem konkursu „Wygraj eko-skuter na gwiazdkę” („Konkurs”) jest Motor-Media Sp. z  o. o. 
z siedzibą w Józefosławiu,  przy ulicy Zorzy Polarnej 17/2 („Organizator”). 
2. Fundatorem nagrody jest ECO-RIDE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-463) przy ul. 
Naukowej 37/4 („Fundator"). 
3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie  www.motormania.com.pl i skierowany jest do 
osób, które spełniły warunki udziału w Konkursie opisane w regulaminie Konkursu („Regulamin”). 
4. Konkurs trwa w okresie od  25.11.2013 do 20.12.2013 do godziny 23:59. Po tym terminie 
zgłoszenia do Konkursu nie będą przyjmowane. 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

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 i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, 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. 
 
3. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i 
marketingowych przez Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków 
masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni 
uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. 
 
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 
Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane 
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz 
realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 
Konkursu oraz wydania nagrody. 
 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w Konkursie odpowiadają pisemnie na pytanie: „Dlaczego 
to właśnie moja kobieta powinna śmigać skuterem elektrycznym ?”, lub, w przypadku osób, które chcą 
wygrać skuter dla siebie: „Dlaczego to właśnie ja powinnam/powinienem jeździć skuterem 
elektrycznym ?”, a następnie zamieszczają swoją odpowiedź za pośrednictwem formularza 
konkursowego, znajdującego się na stronie Organizatora Konkursu. Podają również imię i nazwisko, 
oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 
2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy prawidłowo prześlą swoje odpowiedzi na pytanie konkursowe 
podane w pkt. 3.1 powyżej, wezmą udział w Konkursie o nagrodę główną. Wygrywa najciekawsza 
odpowiedź, wybrana przez jury konkursowe. 
 
3. Każdy uczestnik Konkursu, może przesłać jedną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe z 
jednego adresu e-mail, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przesłania kilku odpowiedzi, brana pod uwagę 
będzie pierwsza chronologicznie (data wpływu na podany powyżej w pkt. 3.1 adres e-mail) przysłana 
odpowiedź.  
 
 



4. NAGRODA 
 
1. Nagrodą główną w Konkursie jest jednoosobowy, bezobsługowy motorower elektryczny marki 
XINRI, typ XR-EM05, w kolorze czarny mat o nr VIN LAYTKS121BX0002442.  

 
2. Nagroda główna w konkursie zostanie wydana zwycięzcy Konkursu zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego. Nagrody (nagroda główna i wyróżnienia) zostaną wydane w terminie wskazanym w 
Regulaminie. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień uczestnikom Konkursu. Wyróżnieni 
uczestnicy Konkursu otrzymają kupony rabatowe (o wartości 25% na zakup wybranego modelu 
skutera, roweru lub motocykla marki XINRI /E3SCOOTER/). 
 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRODY 
 

1. Zwycięzca oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną wybrani przez specjalnie powołane jury 
konkursowe wybrane przez Organizatora i składające się z dwóch przedstawicieli redakcji MotoRmanii 
oraz jednego przedstawiciela Fundatora nagrody głównej, ECO-RIDE Polska Sp. z o.o.  
2. W dniu 21 grudnia 2013 roku spośród wszystkich nadesłanych w trakcie trwania Konkursu 
odpowiedzi na pytanie konkursowe jury konkursowe wyłoni zwycięzcę oraz trzech wyróżnionych 
uczestników, którzy zdaniem komisji zostali autorami najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie 
konkursowe. Zwycięzcy oraz wyróżnionym zostaną przyznane nagrody (nagroda główna i trzy 
wyróżnienia) spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 25.11.2013 – 20.12.2013 roku 
(w ostatnim dniu obowiązywania Konkursu do godz. 23.59). 
3. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia spełniające warunki Konkursu opisane w 
Regulaminie. 
4. Zwycięzca oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą wiadomości 
e-mail w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, przy czym przedstawiciel Organizatora 
odpowiedzialny za wykonywanie połączeń do zwycięzcy oraz wyróżnionych w Konkursie wykona 
maksymalnie 3 próby połączeń z numerem telefonu podanym przez zwycięzcę i/lub wyróżnionych w 
zgłoszeniu do Konkursu oraz prześle 1 (jedno) powiadomienie e-mail na adres podany przez zwycięzcę 
i/lub wyróżnionych w Konkursie w zgłoszeniu do Konkursu. Połączenia będą wykonywane przez 2 
kolejne dni robocze w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00. 
5. 
Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 6 sygnałów, 
włączenie się poczty głosowej, lub całkowity brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. 
z powodu przebywania poza zasięgiem, wyłączonego aparatu telefonicznego, włączenia się sygnału 
faksu lub automatu nagrywającego pozostawione wiadomości głosowe). 
6. 
Zwycięzca i/lub wyróżnieni zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail na adresy podane 
w zgłoszeniach do Konkursu, iż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich poinformowania o otrzymaniu 
nagrody głównej lub wyróżnienia w konkursie powinni skontaktować się z Organizatorem w celu 
umówienia dokładnego terminu odebrania nagrody głównej w postaci skutera elektrycznego marki 
XINRI (model EM05, czarny mat) oraz bonów rabatowych w związku z wyłonieniem wyróżnień, jak i o 
konieczności podania przez zwycięzcę jak i wyróżnionych czytelnie określonych danych osobowych 
oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 
z Konkursem. 
7. 
Po otrzymaniu przez Organizatora informacji wskazanych w punkcie 5.6 powyżej w terminie do  
22 grudnia 2013 roku i umówieniu terminu odbioru nagród, nagroda główna zostanie przekazana 
osobiście, a kupony rabatowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomości e-mail. 
8. 
Nie jest możliwe przekazywanie (wypłacanie) równowartości wygranych nagród i/lub wyróżnień w 
gotówce. 
9. 
W przypadku nie spełnienia przez zwycięzcę i/lub wyróżnionych warunków przekazania nagrody, o 
których mowa w punktach powyżej, nagroda zostanie przekazania uczestnikowi, którego zadanie 
konkursowe zostało wybrane jako najlepsze, z pominięciem pierwotnie wytypowanego zwycięzcy.  



10.  
Zwycięzca nagrody głównej i osoby wyróżnione zostaną poproszone o wyrażenie pisemnej zgody na 
ujawnienie dla celów marketingowych, w tym reklamowych Organizatora Konkursu, ich danych 
osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych, 
za co nie będzie przysługiwać ani zwycięzcy ani wyróżnionym wynagrodzenie. Stosowne upoważnienie 
będzie przekazane w formie pisemnej w momencie odbioru nagrody. 
 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU  
 

1.  
Organem nadzorującym postępowanie konkursowe jest jury konkursowe, złożone z 3 członków 
wybranych przez Organizatora. 
 
 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1.  
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od ostatecznego dnia 
wydania nagród na adres: Motor-Media Sp. z o.o., ul. Zorzy Polarnej 17/2, 05-500 
Józefosław/k.Warszawy.  
2.  
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu 
kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji. 
3.  
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez 
Organizatora. 
4.  
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 
5.  
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres 
wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  
 
 

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ 
 
1.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez zwycięzcę z przyczyn 
leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. 
2.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników 
Konkursu.  
 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. 
Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronach internetowych Organizatora jak i Fundatora, czyli: 
www.e3scooter.pl, oraz www.motormania.com.pl w okresie trwania Konkursu, zgodnie z pkt. 1.4 
Regulaminu. 


