
REGULAMIN Konkursu  „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca” 

 

Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem konkursu „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”, zwanego dalej 
„Konkursem”  jest Polski Związek Motorowy wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000036662, NIP 521-033-48-79 (dalej: Organizator). 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 12 czerwca 
2018 r. do dnia 6 października 2018 r. Termin rozpatrywania reklamacji upływa dnia 
13 października 2018r. 

Zasady Konkursu 

2.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”) w 
wieku 18-24 lat, tj. urodzone między 01/01/1994 a 07/07/2000, które w momencie 
udziału w Konkursie posiadały ważne prawo jazdy a następnie zalogowały się na 
stronie www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl i wzięły udział w Konkursie. 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a. pracownicy Organizatora, 
b. osoby, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu,  
c. najbliżsi osób, o których mowa w pkt a i b,  
d. osoby nieletnie, tj. takie, które nie ukończyły 18. roku życia, 
e. osoby powyżej 24 roku życia, 
f. osoby, które nie posiadają ważnego prawa jazdy  

2.3. Pierwsza faza Konkursu jest organizowana i przeprowadzana w serwisie 
www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl w okresie od dnia 12 czerwca 2018 r. do 
dnia 7 lipca 2018 r. 

2.4. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na 30 pytań konkursowych 
zamieszczonych w serwisie. Pytania wielokrotnego wyboru podzielone są na 
następujące kategorie tematyczne: przepisy ruchu drogowego, pierwsza pomoc 
przedmedyczna, największe zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekojazda 
oraz zachowanie w sytuacjach krytycznych. Każdy Uczestnik będzie odpowiadał na 
losowo przyznane pytania z danych kategorii z puli 200 pytań. 

2.5. Każdy Uczestnik może rozwiązać test maksymalnie trzykrotnie. Pod uwagę będzie 
brany najlepszy wynik z ewentualnych trzech prób. Czwarte i kolejne podejście do 
rozwiązania testu będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 



2.6. Spośród odpowiedzi udzielonych przez Uczestników biorących udział w 
Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze 30 osób, które odpowiedzą prawidłowo na 
największą ilość pytań w jak najkrótszym czasie. 

2.7. Finaliści zostaną powiadomieni drogą mailową oraz telefoniczną, na podany w 
formularzu zgłoszeniowym adres e-mail i numer telefonu, o zakwalifikowaniu do finału, 
a także o miejscu i czasie odbycia się finału.  

2.8. W razie braku możliwości kontaktu z osobą z pierwszej trzydziestki (w ciągu 
tygodnia od momentu podjęcia próby kontaktu) lub w razie informacji od tej osoby, że 
dana osoba nie ma możliwości uczestnictwa w finale, kolejna osoba z listy zostanie 
finalistą w miejsce tej pierwszej osoby. 

2.9. Finał Konkursu zostanie zorganizowany i przeprowadzany w Warszawie w dniu 6 
października 2018r. 

2.10. Finaliści muszą we własnym zakresie dotrzeć na miejsce przeprowadzenia finału 
Konkursu. 

2.11. Zadaniem Finalistów jest udzielenie odpowiedzi na teoretyczne pytania 
konkursowe o tematyce wymienionej w punkcie 2.4 niniejszego Regulaminu oraz 
wykonanie zadań praktycznych o tej samej tematyce.  

2.12. Spośród odpowiedzi udzielonych przez Finalistów oraz wykonanych zadań, 
Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych rozwiązań, które zostaną nagrodzone. 
Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięzców weźmie pod uwagę w szczególności 
takie kryteria jak dokładność wykonania zadań praktycznych. 

2.13. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na miejscu finału Konkursu.  

2.14. Nagrody należy odebrać osobiście na miejscu finału Konkursu. 

2.15. Nagrody wydawane są na podstawie dowodu tożsamości zwycięzcy. 

 

Nagrody 

3.1. Nagrodami w Konkursie są: 

a. za zajęcie pierwszego miejsca – użyczenie samochodu marki Mercedes na 
okres dwóch miesięcy: od 6 października 2018 r. - 6 grudnia 2018 r., o wartości 
6.000zł, ufundowane przez firmę Auto Frelik; 

Zwycięzcy zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości 1.140zł. 

b. za zajęcie drugiego miejsca – zestaw nawigacja i wideorejestrator o wartości 
500zł 



c. za zajęcie trzeciego miejsca – zestaw nawigacja i wideorejestrator o wartości 
500zł 

c. za zajęcie kolejnych 7 miejsc – wideorejestrator o wartości 200zł 

3.2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

 

Postanowienia końcowe 

4.1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem na Organizatora bez 
wynagrodzenia majątkowych praw do dzieła stanowiącego odpowiedź konkursową, 
obejmujących następujące polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym 
wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie 
egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką 
analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, 
w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, 
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 
nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci jak również 
wykorzystania na stronach internetowych. 

4.2. Udział w Konkursie wymaga: 

a.  wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
na potrzeby udziału w Konkursie; wycofanie udzielonej zgody na jakimkolwiek 
etapie Konkursu uniemożliwia dalszy w nim udział i odebranie ewentualnie 
zdobytych nagród.  

b. wyrażenia zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w serwisie 
www.pzm.pl oraz na stronach internetowych partnerów i sponsorów Konkursu 
w przypadku przyznania nagrody, 

c. wyrażenia zgody na opublikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w finale 
Konkursu w serwisie www.pzm.pl oraz na stronach internetowych partnerów i 
sponsorów Konkursu, w przypadku przyznania nagrody, 

d. akceptacji niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy 
do Organizatora Konkursu,  

4.3. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail i numer 
telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a 
także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. 

4.4. Przy podawaniu swoich danych, przed udzieleniem zgody na ich przetwarzanie, 
Uczestnicy zostaną poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych, w 
tym o przysługujących im prawach w tym zakresie.  

http://www.pzm.pl/
http://www.pzm.pl/


4.5. Uczestnik naruszający przepisy powszechnie obowiązujące, ogólnie przyjęte 
zasady współżycia społecznego bądź zapisy niniejszego Regulaminu zostanie 
zdyskwalifikowany. 

4.6. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 2.000,00 zł, a Konkurs 
był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak 
prasa, radio, telewizja lub stanowił konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, 
dziennikarstwa i sportu, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie 
wolny od podatku. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 200 ze zm.). 

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za treść nadsyłanych odpowiedzi, 
działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, 
obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych. 

4.8. Reklamacje 

a. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora 
wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora najpóźniej do dnia 13 
października 2018r. 

b. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres 
poczty elektronicznej Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji, a także 
winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. 
Reklamacje niespełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane. 

c. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

d. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji. 

4.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

4.10. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej 
www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl oraz w siedzibie organizatora Konkursu, w 
Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66. 

4.11. Każda ewentualna zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl 

 


