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Regulamin konkursu „Jesienny Konkurs” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „Jesienny Konkurs” 

(„Konkurs”), w tym prawa i obowiązki jego uczestników.  

2. Organizatorem Konkursu jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000324104, NIP 6922461623 

(„Organizator”).  

3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami 

uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie. 

4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na udział  

w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. Wzięcie udziału w 

Konkursie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika. 

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana w tym celu przez 

Organizatora. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie 

w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci 

zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: 

marketing@panek.eu.  

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 października 2021 roku to jest w międzynarodowym Dniu Krajobrazu, 

a kończy się w dniu 26 października 2021 roku. 

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 

powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram ani 

przez portal Facebook lub Instagram. 

§ 2 Wymogi kryteriów Uczestnika 

9. Uczestnikiem i zwycięzcą Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która poza innymi 

warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia następujące warunki: 

a) zaakceptowała Regulamin, 

b) wykonała zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem, 

c) jest osobą pełnoletnią, 

d) nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas realizacji pracy konkursowej, 

e) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz 

członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

§ 3 Zasady Konkursu 

11. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia (“Zdjęcie”), na którym będzie uwidoczniony 

jesienny krajobraz, a następnie umieszczenie Zdjęcia w komentarzu  pod postem konkursowym 

opublikowanym w dniu 20 października 2021r. przez Organizatora na profilu PANEK Rent a Car na portalu 

Facebook.. Wybór scenerii oraz kompozycja Zdjęcia należy do Uczestnika, przy czym na Zdjęciu nie mogą 

być uwidocznione: 
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a)  inne samochody, numery rejestracyjne, reklamy lub banery, nazwy innych firm lub marek; 

b) znaki wodne, loga lub inne oznaczenia graficzne lub słowne;  

c) treści ani obrazy wulgarne, obraźliwe, zawierające zachowania agresywne lub niecenzuralne, 

stanowiących agitację religijną lub polityczną, naruszających dobra osobiste lub przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.   

12. Uczestnik może opublikować dowolna liczbę postów ze Zdjęciem, jednak nagroda w Konkursie może 

zostać przyznana tylko jeden raz. 

13. Harmonogram Konkursu jest następujący: 

a)  20 października 2021r. - ogłoszenie Konkursu, publikacja postu konkursowego na profilu Organizatora 

na Facebooku, 

b) 24 października 2021r. godz. 23:59 – termin publikacji komentarzy ze Zdjęciami, 

c)  26  października 2021r. - ogłoszenie wyników w komentarzach pod zwycięskimi Zdjęciami - pod każdym 

zwycięskim Zdjęciem zostanie dodany komentarz informujący o wygranej. 

§ 4 Rozwiązanie Konkursu 

14. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery o wartości 50 zł brutto każdy na skorzystanie z usługi najmu 

samochodu u Organizatora (usługa rent-a- car). Dodatkowo do każdego vouchera Zwycięzca otrzyma 

zestaw gadżetów PANEK. Łączna wartość każdej Nagrody to 100 zł. Vouchery są ważne do dnia 31 grudnia 

2021r., co oznacza, że w tym terminie Zwycięzca obowiązany jest rozpocząć najem (a nie wykonać 

rezerwacje) samochodu z wykorzystaniem vouchera. Najem odbywa się na zasadach określonych w umowie 

najmu oraz Regulaminie PANEK S.A. w zakresie najmu samochodów, a wartość vouchera zostanie 

uwzględniona w końcowej cenie pomniejszając jej wartość. Regulamin PANEK S.A. w zakresie najmu 

samochodów dostępny jest na stronie www.ipanek.pl. Rezerwacja samochodu z wykorzystaniem vouchera 

może nastąpić telefonicznie (tel. nr  +48 665 800 000) lub za pośrednictwem e-mail: bok@panek.eu. 

Wyłączona jest możliwość najmu samochodu z wykorzystaniem vouchera za pośrednictwem innych 

kanałów, w szczególności systemu rezerwacyjnego na stronie www.ipanek.pl.    

15. Zwycięzców (maksymalnie 3 Uczestników) wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. Organizator może wyłonić dowolną liczbę Zwycięzców, nie więcej jednak niż 3, jak również 

może nie przyznać żadnej Nagrody. 

16. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy w ocenie Komisji Konkursowej opublikują najciekawsze 

Zdjęcia. 

17. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę nieszablonowe podejście do 

tematu, względy estetyczne oraz kreatywność Uczestników. 

18. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w formie komentarza pod opublikowanym przez 

uczestnika Zdjęciem z prośbą o kontakt z marketing@panek.eu w celu przekazania danych do odbioru 

Nagrody.  

19. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.  

20. Uczestnik, w tym również po wyłonieniu go jako Zwycięzcy, zostanie wykluczony z Konkursu, w 

przypadku, gdy: 

a) nie jest autorem Zdjęcia 

b) nie spełnia warunków określonych w Regulaminie 

c) Zdjęcie nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie  

d) Zdjęcie zostało opublikowane po terminie wyznaczonym w Konkursie 
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e) nie poda danych niezbędnych do przesłania Nagrody w ciągu 14 dni od przekazania przez Organizatora 

prośby o kontakt zgodnie z pkt 18 Regulaminu. 

W przypadku wykluczenia Zwycięzcy, Organizator może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

21. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych 

w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji 

Konkursu. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, 

adres do doręczeń, dane konta Facebook w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania 

kontaktu i udostępnienia informacji o jego wynikach. Organizator informuje, że podanie przez uczestnika 

danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak ich Uczestnik nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w 

Konkursie, odebrać nagrody. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce 

Aktualności oraz w siedzibie Organizatora. 

22. W sprawie przetwarzania danych osobowych uczestnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych Panek S.A. wysyłając maila na adres iodo@panek.eu lub listownie na adres siedziby 

Organizatora z dopiskiem „IODO”. 

23. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora zawarty w §1 pkt 2 Regulaminu lub drogą e-mail na 

adres: reklamacje@panekcs.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania. 

24. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora 

www.panekcs.pl w zakładce Aktualności. 

25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu oraz treści Regulaminu, które nie będą 

naruszać praw nabytych uczestników Konkursu. Organizator może ponadto w każdym czasie zakończyć 

Konkurs bez wyłaniania Zwycięzcy. 

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2021 roku. 

 


