REGULAMIN KONKURSU „Na Zderzaku”
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Na
Zderzaku” („Konkurs”) organizowanym na stronie internetowej www.nazderzaku.pl („Strona
Konkursowa”).
Kto jest organizatorem Konkursu?
1. Organizatorem Konkursu jest McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy
ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000036848, posiadająca numer NIP: 5210332320, REGON: 012078091. („Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest FEDERAL-MOGUL GLOBAL AFTERMARKET EMEA, BVBA
z siedzibą w Belgii (Prins Boudewijnlaan 5, B-2550 Kontich), posiadająca numer VAT BE452101063
(„Federal-Mogul” lub „Fundator”).
Kto może wziąć udział w Konkursie?
3. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Uczestnikowi na
dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów
(najnowsze wersje przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari)
z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptującego pliki typu cookies.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być
wyłącznie osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego,
posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych albo ma ukończone 14 lat i ograniczoną
zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Konkursie za zgodą
swoich przedstawicieli ustawowych); Organizator ma prawo do żądania potwierdzeń ww.
zgody np. w formie skanu na maila kontakt@nazderzaku.pl;
b. dokona rejestracji do Konkursu na Stronie Konkursowej, podając swoje imię i nazwisko
oraz adres email, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu, zaakceptuje Regulamin
c. wykona zadanie konkursowe opisane w pkt 7 Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące
z Organizatorem, Fundatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin
wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs i kto może zostać zwycięzcą Konkursu?
6. Konkurs organizowany jest w czterech edycjach „Edycja”. Edycja I trwa w okresie 14.11.201722.11.2017 r., Edycja II w okresie 23-29.11.2017, Edycja III w okresie 30.11-6.12.2017, Edycja IV w
okresie 7-21.12.2017 r., Edycja V w okresie 2-15.02.2018 („Okres Trwania Konkursu”).
7. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika internetowego testu na refleks, dostępnego w
zakładce Sprawdź Refleks na Stronie Konkursowej, a następnie udzieleniu odpowiedzi na pytanie
konkursowe „Jaki masz pomysł na rozwiązanie problemu jazdy na zderzaku?” („Pytanie

Konkursowe”). Ponadto każdy z Uczestników powinien zaznaczyć jedną z odpowiedzi na zadane
pytanie ankietowe „Jak często obserwujesz jazdę na zderzaku?”.
8. Każdy Uczestnik ma możliwość kilkukrotnego wzięcia udziału w Konkursie, jednak nie więcej niż 3
razy w każdej z czterech Edycji Konkursu, z uwzględnieniem pkt 11 poniżej oraz pkt 16 poniżej.
9. Każdego dnia Okresu Trwania Konkursu jury konkursowe wybierze 2 zwycięzców, których
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przy czym zwycięzcą Nagrody
I stopnia zostaje osoba z lepszym wynikiem testu na refleks, a zwycięzcą Nagrody II stopnia osoba z
gorszym wynikiem testu na refleks.
10. Nagrodą I stopnia są klocki hamulcowe Ferodo Eco-Friction na przednią oś pojazdu („Nagroda I
stopnia”), natomiast nagrodą II stopnia są wycieraczki Champion na przednią szybę pojazdu
(„Nagroda II stopnia”). Ponadto po każdej Edycji Konkursu spośród zwycięzców Nagród I stopnia
zostanie wyłoniony Uczestnik z najlepszym wynikiem testu na refleks, który otrzyma voucher
uprawniający do odbycia kursu doskonalenia techniki jazdy w Akademii Bezpiecznej Jazdy w
Warszawie („Nagroda Główna”).
11. Jeśli uczestnik został zwycięzcą Nagrody Głównej w Okresie Trwania Konkursu, to nie może brać
udziału w Konkursie w dalszym jego etapie. Jeśli pomimo wyżej wskazanego zakazu taki zwycięzca
bierze udział w Konkursie po tym jak został laureatem Nagrody Głównej, a jego wynik w danej
Edycji Konkursu okaże się zwycięski, to taki wynik nie będzie brany pod uwagę przez Organizatora
przy przyznawaniu Nagród.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie wyników Uczestników, którzy
w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub nieuczciwy wpływają na wyniki w
Konkursie, postępują niezgodnie z Regulaminem.
13. Lista zwycięzców Nagród I i II Stopnia oraz Nagrody Głównej tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska
Uczestnika, będą publikowane na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni od zakończenia każdej z
Edycji.
Co można wygrać w Konkursie?
14.Nagrodami w Konkursie są:
a) 38 Nagród I stopnia tj. klocki hamulcowe Ferodo Eco-Friction na przednią oś pojazdu, każda o
wartości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
b) 38 Nagród II stopnia tj. wycieraczki Champion na przednią szybę pojazdu, każda o wartości 100
zł brutto (słownie: sto złotych).
c) 4 Nagrody Główne tj. 4 kursy doskonalenia techniki jazdy w Akademii Bezpiecznej Jazdy w
Warszawie, każdy o wartości 700 zł brutto (słownie: siedemset złotych brutto).
15. Nagrody I i II stopnia będą dopasowane do pojazdu wskazanego przez zwycięzcę. W przypadku gdy
Fundator nie posiada w swojej ofercie klocków hamulcowych Ferodo lub wycieraczek Champion
pasujących do pojazdu wskazanego przez zwycięzcę, wówczas zaoferuje inny produkt ze swojej
oferty, który jest odpowiedni dla wskazanego przez zwycięzcę pojazdu. Wartość takiego produktu
będzie taka sama lub wyższa od pierwotnej nagrody.
16. Każdy ze Zwycięzców będzie uprawniony do otrzymania jednej Nagrody Głównej oraz maksymalnie
dwóch Nagród I lub dwóch Nagród II stopnia w okresie trwania Konkursu.
17. Zwycięzcy przysługiwać będzie również nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej 11,11%
wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaliczona na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator.
Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

18. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie
podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być
uniemożliwione wydanie Nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?
19. Najpóźniej w terminie 5 dni od zakończeniu każdej Edycji Konkursu, Organizator skontaktuje się ze
Zwycięzcami poprzez pocztę elektroniczną, informując o zwycięstwie oraz prosząc Zwycięzców o
podanie na adres email kontakt@nazderzaku.pl-, adresu zamieszkania, numeru telefonu, nr PESEL,
a w przypadku Nagrody I i II stopnia również danych pojazdu (marka, model, rok produkcji, typ
nadwozia, rodzaj silnika) celem dopasowania Nagrody do pojazdu. Organizator ma prawo zadania
dodatkowych pytań dotyczących pojazdu wskazanego przez zwycięzcę, jeżeli ww. dane pojazdu
okażą się niewystarczające do dopasowania nagrody.
20. Nienadesłanie przez Zwycięzcę w terminie 30 dni informacji i danych, o których mowa w pkt 19
powyżej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody,
w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.
21. Nagrody zostaną wydane poprzez przesłanie ich na adres wskazany przez Zwycięzcę przesyłką
pocztową lub kurierską. Nagrody zostaną wydane w terminie 21 dni od dnia otrzymania od
Zwycięzcy przez Organizatora danych, o których mowa w pkt 19. Celem wydania nagrody oraz
rozliczenia podatku Organizator może zwrócić się do Zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania
nagrody, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej oraz podanie niezbędnych danych osobowych.
Podpisanie protokołu wydania nagrody jest warunkiem jej otrzymania.
22. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, nagroda pozostaje u Organizatora, który ma
prawo do wskazania innego zwycięzcy, wyłonionego w kolejności wg kryteriów określonych w
Regulaminie. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają
własnością Fundatora.
Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?
23. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Zwycięzców
również adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL, przetwarzane są przy zachowaniu zasad
określonych we właściwych przepisach o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz przyznania Nagród. Administratorem tych danych jest: FEDERAL-MOGUL GLOBAL
AFTERMARKET EMEA, BVBA z siedzibą w Belgii (Prins Boudewijnlaan 5, B-2550 Kontich).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez Uczestników
Konkursu jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?
25. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do
odpowiedzi udzielonej w Konkursie („Odpowiedź”), jak również, że jest ona przejawem
oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również
nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, a ponadto, iż
korzystanie z Odpowiedzi, zgodnie z Regulaminem, przez Organizatora lub osoby przez niego
upoważnione, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy

chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania ani nie będzie wymagało od Organizatora
uiszczania jakichkolwiek opłat.
26. Zwycięzcy Konkursu udzielają nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i
ilościowych Organizatorowi, a także Fundatorowi licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania
sublicencji) na korzystanie z przesłanej Odpowiedzi. Licencja obejmuje w szczególności
upoważnienie do korzystania z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w ppkt b) powyżej –
publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez
Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
27. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Odpowiedzi na potrzeby prowadzenia Konkursu,
w szczególności do rozpowszechniania na Stronie Konkursowej.
Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?
28. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres McCann
Worldgroup / Weber Shandwick, Ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa z dopiskiem ”Konkurs
Federal-Mogul i McCann – Reklamacja” lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres:
kontakt@nazderzaku.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz dokładny
adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.
29. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
Gdzie jest dostępny Regulamin?
30. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej www.nazderzaku.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

