
 
REGULAMIN KONKURSU 

X TARGÓW MOTORYZACYJNYCH 3TM 
„VR RACE”  

(„Regulamin”) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „VR RACE” („Konkurs”). 

2. Organizatorem Promocji jest Magdalena Stybor, prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą MEDIUM Magdalena Stybor z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ulicy Bitwy Oliwskiej 
14/47, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki), identyfikującą się numerem 
NIP: 586-205-97-61, REGON: 220530727  

3. Konkurs prowadzony będzie podczas X edycji Targów Motoryzacyjnych 3TM („3TM”), na 
terenie AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów 
Gdańskich przy ul. Żaglowej 11, 80-560 w Gdańsku, („Amber Expo”). 

4. Czas trwania Konkursu: Konkurs dzieli się na dwa dni. Trwa w sobotę 29.09.2018 roku od 
godziny 10: 00, a zakończy o godzinie 15: 00 oraz w niedzielę 30.09.2018 roku od 09: 30 do 
godziny 15: 00. Każdego dnia otwierana jest nowa lista uczestników i prowadzony jest nowy 
rejestr wyników. Okres ten obejmuje zgłoszenia do Konkursu natomiast nie obejmuje okresu 
przeznaczonego na składanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu 
weryfikacji tych wymagań, Uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający jego 
pełnoletniość oraz miejsce zamieszkania. 

6. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach.  Kategoria JUNIOR i Kategoria SENIOR.  

7. W kategorii Junior mogą wziąć udział osoby nieposiadające prawa jazdy. W kategorii Senior 
mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, Wystawcy, 
zarządcy Amber Expo lub ich pracownicy, pracownicy serwisu sprzątającego oraz ochrony, ani 
inne podmioty, biorące bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu 3TM. 
Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów są także osoby świadczące (na podstawie 
innych tytułów) usługi tożsame jak na podstawie umowy o pracę.  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób wskazanych w pkt.8, tj. w 
szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.  

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych 
lub odmowa okazania dokumentu umożliwiającego zweryfikowanie prawa Uczestnika do 
udziału w Konkursie jest jednoznaczna z wykluczeniem/rezygnacją z udziału w Konkursie. 

11. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga 
Organizator. 

12. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i 
zaakceptowanie jego warunków. 

 
 
 



 
II. ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniach 29-30.09.2018 r. w godzinach otwarcia 

3TM dokonają zakupu biletu wstępu, lub dokonały zakupu w systemie online.   
 

2. Podstawą udziału w Konkursie jest bilet wstępu - Opaska identyfikująca (zapięta na nadgarstku) 
z nieuszkodzonym numerem. 
 

3. Dany Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 
 

4. W kategorii Junior mogą wziąć udział osoby nieposiadające prawa jazdy. W kategorii Senior 
mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy. 
 

5. Opaska uszkodzona lub nieczytelny numer, podlegają automatycznemu wykluczeniu z użycia w 
Konkursie bez prawa do roszczeń z tego tytułu. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie, prócz informacji zawartych w §2, pkt. 1-5, jest: 

a. Dokonanie zgłoszenia u Hosta na stanowisku Konkursu w hali B  
b. Podanie wszelkich danych rejestrowych m.in.: Imię i nazwisko, nr telefonu, nr opaski. 
c. Obecność podczas finału 29.09.2018r dla uczestników z soboty lub 30.09.2018 dla 

uczestników konkursu z niedzieli. 

7.  Konkurs polega na przejechaniu konkursowego odcinka trasy na symulatorze - Ruchomej 
Platformie 5D VR (wirtualna rzeczywistość) w jak najkrótszym czasie. Spośród wszystkich 
uczestników konkursu, każdego dnia (tj. 29.09 i 30.09) w każdej kategorii osobno, zostanie 
wyłoniony zwycięzca, który pokonał konkursowy odcinek trasy w jak najkrótszym czasie. 

8. W przypadku, gdy jedna lub więcej osób uzyska takie same wyniki, decyduje runda 
rozstrzygająca – trwająca, aż do wyłonienia zwycięzców. 

9. Nagrodami w konkursie, w kategorii JUNIOR są: 
 
a. Miejsce I: Voucher na kurs prawa jazdy kat B, w ośrodku szkolenia kierowców POLDEK 
(ważny 6 mcy) 

b. Przewiduje się nagrody pocieszenia dla miejsca II 
 

10. Nagrodami w konkursie, w kategorii SENIOR są: 
 
a. Miejsce I: Kurs doskonalenia techniki jazdy w Autodrom Pomorze (kurs na 
 profesjonalnym torze pod okiem specjalistów pojazdem ODTJ) 
b. Przewiduje się nagrody pocieszenia dla miejsca II 
 

11. Finał Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy i rozdanie nagród odbędzie się każdego dnia tj. w sobotę 
29.09.2018r około godziny 16: 00 oraz w niedzielę 30.09.2018r około godziny 16: 00 na RINGU-u, 
scenie zlokalizowanej w Hali B. 
 

12. Podstawą do odbioru Nagrody przez Uczestnika jest: 

a.  Obecność podczas Finału konkursu 

b. Posiadanie przy sobie Opaski identyfikującej, której numer został użyty do Konkursie,  
 z nieuszkodzonym numerem seryjnym umożliwiającym swobodny odczyt. 

c. Wypełnienie oświadczeń przekazania/przyjęcia nagrody wymaganych przez Organizatora. 



 
13. Opaska z numerem nieczytelnym dyskwalifikuje Uczestnika do odbioru nagrody, bez prawa do 

roszczeń z tego tytułu.  

14. Nagrody nieodebrane w dniu konkursu przechodzą na rzecz Organizatora, który ma możliwość 
dowolnego dysponowania tą nagrodą (nagrodami), a danemu uczestnikowi, który nie odebrał 
nagrody nie przysługują z powyższego tytułu żadne roszczenia. 

15. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt. 2, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
majątkową lub krzywdę niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w 
konkursie, jego wynikiem lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody. 

16. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt. 2, nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru 
nagrody przez uczestnika. 

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Organizator ma 
prawo wykluczyć takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia 
Uczestnikowi nie przysługuje względem Organizatora roszczenie odszkodowawcze. 
 

18. Wygranej nagrody nie można wymienić na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za 
nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

19. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 

20. W przypadku, gdyby stosownie do właściwych przepisów, przyznanie/otrzymanie Nagrody 
łączyłoby się z obowiązkiem zapłaty podatku od Nagrody, do Nagrody zostanie przyznana 
dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie ona wydana Uczestnikowi, tylko zostanie przekazana 
w całość przez Organizatora w terminie przewidzianym przepisami prawa, na rachunek 
właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku należnego od nagrody, stosownie do 
właściwych przepisów. 

 
 

III. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 
 

1.  Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii lub 
zapisu wideo wizerunku Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

 
2.  Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 

na następujących polach eksploatacji: 
 

a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie; 

b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Konkursu egzemplarza lub kopii, na 
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 
partnera w kontekście jego udziału w Konkursie. 

c. Wprowadzenie do pamięci komputera i/lub do sieci multimedialnej i/lub sieci Internet; 
d. Zwielokrotnianie poprzez zapis utrwalonego wizerunku na dowolnych nośnikach i 

materiałach; 
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym. 

f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach 
i bilbordach, serwisach społecznościowych, forach oraz innych nośnikach i materiałach o 
charakterze informacyjnym, promocyjnym lub marketingowym itp. itd. (gazetki, ulotki, itp.) 

g. Emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
 



 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku Uczestnika oficjalnym partnerom oraz sponsorom Konkursu. 
 

IV. REKLAMACJE 
 
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Konkursem. 

 
2. Ewentualne reklamacje należy zgłosić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reklamacje 

należy zgłosić na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 14.10.2018 r. na 
adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Konkurs. VR RACE”. O zachowaniu 
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia Organizatorowi reklamacji – a nie 
data stempla pocztowego nadania korespondencji zawierającej reklamację. 

 
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-

mail oraz przyczynę reklamacji z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o 
których mowa powyżej nie będą rozpatrywane. 

 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając w to wysłanie 

Uczestnikowi konkursu zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
 

5. Niedostosowanie się do procedur składania reklamacji będzie podstawą ich odrzucenia. 
 

V. DANE OSOBOWE 
 

1.   Magdalena Stybor, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MEDIUM Magdalena Stybor 
z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ulicy Bitwy Oliwskiej 14/47, NIP: 586-205-97-61, REGON: 
220530727 (dane do kontaktu: e-mail, 3tm@medium.net.pl) informuje, że jest administratorem 
danych osobowych Uczestników.  

2.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału 
w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

4.  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu: 
a) uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, 
b) rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, 
c) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego, 
d) dochodzenia roszczeń. 

 
5.  Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Firmy MEDIUM dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, a także 
prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. 
Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano 
na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 

6.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji Konkursu, w tym 
obsługi procesu reklamacji, o której mowa w par. IV powyżej oraz wydania Nagród w Konkursie. 
Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie, a także 

mailto:3tm@medium.net.pl


 
realizację reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika i/lub wydanie Nagród czy realizację 
obowiązków ustawowych przez Firmę MEDIUM. 

 
 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Targów, w punkcie konkursowym, w siedzibie 
Organizatora, oraz na stronie internetowej www.3tm.com.pl   
 

2. Treść Regulaminu może ulec zmianie w czasie trwania Targów. Ewentualne zmiany zostaną 
ogłoszone na www.3tm.com.pl 
 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
 

4. Ewentualne spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora, lub jeśli 
wymaga tego sytuacja sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 

5. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych i/lub 
marketingowych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 


