
REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Przepisy ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej organizowanym przez firmę RAVENOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Starogardzie Gdańskim, ul. Chojnicka 61, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS 0000307750, NIP: 592-21-85-163, (dalej „Organizator”). 

1.2. Konkurs jest skierowany dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą w 

postaci warsztatów samochodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Warsztat”), którzy 

dokonali zakupów u swojego dystrybutora produktów Organizatora, tj. oleju RAVENOL za kwotę 600 zł 

netto oraz otrzymali baner reklamowy RAVENOL Polska Sp. z o.o. wraz z podręcznikiem z instrukcjami 

serwisu ASB. 

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 listopada 2017 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Organizator może zawiesić trwanie konkursu lub zakończyć ten konkurs bez podania uzasadnienia. W 

takim wypadku, o fakcie zakończenia konkursu, Organizator poinformuje na swojej stronie 

internetowej. 

1.4 Konkurs jest organizowany w całości przez Organizatora, na zasadach przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie. 

1.5 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 

2. Zasady uczestnictwa w konkursie 

2.1 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2.2 W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zdjęcie prezentujące ekspozycję banera 

(otrzymanego za zakup produktów Organizatora zgodnie z postanowieniami regulaminu zawartymi w 

pkt 1.2) na tle warsztatu samochodowego i przesłać je wraz z adresem warsztatu oraz danymi 

dystrybutora na adres: marketing@ravenol.pl.  

2.3 Warsztat może wziąć udział w konkursie tylko 1 raz poprzez wysyłanie 1 zdjęcia, o którym mowa w 

pkt 2.2 Regulaminu. 

2.4 Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem 

przez Warsztat zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu 

oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2.5 Dane Warsztatu będą przechowywane przez administratora danych osobowych, którym jest 

Organizator, do celów związanych bezpośrednio z konkursem i w celu prawidłowego wykonywania 

postanowień Regulaminu oraz w celach marketingowych, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Warsztat ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 

3. Nagrody 

3.1 Na uczestników konkursu czekają nagrody: 

a) ubrania robocze Organizatora- dla 100 Warsztatów, które jako pierwsze prześlą swoje zdjęcia, 

b) pakiety gadżetów reklamowych Organizatora- dla 5 Warsztatów, które prześlą najciekawsze zdjęcia. 

3.2 O przyznaniu nagród wymienionych w pkt 3.1a) decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. 

3.3 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi nie później niż do dnia 10 stycznia 2018 

roku. 

3.4 Nagrody zostaną przekazane do zwycięzców konkursu za pośrednictwem dystrybutorów 

Organizatora, u których Warsztaty dokonują zakupu produktów Organizatora. 

4. Postępowanie reklamacyjne 

mailto:marketing@ravenol.pl


4.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: RAVENOL Polska Sp. 

z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Chojnicka 61, 83-200 Starogard Gdański. 

4.2 Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

4.3 Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji. 

4.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować 

Warsztat o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w jej treści, 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie bezwzględnie 

obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Warsztat niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie nagrody. 

5.3 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.ravenol.pl/ oraz w wersji 

papierowej w siedzibie Organizatora. 
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