
REGULAMIN KONKURSU organizowanego na blogu www.truckeronroad.com 
1. Postanowienia ogólne:
2. Organizatorem konkursu jest administrator strony pod adresem www.truckeronroad.com/
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na blogu 

http://truckeronroad.com/ 
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji konkursowego wpisu na stronie 

truckeronroad.com 
5. Konkurs kończy się w dniu podanym we wpisie konkursowym na stronie. 
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego 

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał bloger administrator strony 
www.truckeronroad.com/ w składzie: Rafał Pijanowski - administrator 

7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://truckeronroad.com/ 
8. Na stronie internetowej dostępna jest zawsze aktualna wersja regulaminu. 
9. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które zamieszkują na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli uczestnik nie spełnia warunku pełnoletniości, może 
reprezentować go jego prawny opiekun, uprawniony do odebrania nagrody. 

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu 
Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim 
zasad. 

11. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

12. Zasady Konkursu: 
Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez blogera na blogu 
znajdującym się pod adresem: http://truckeronroad.com/ 

13. Udział w konkursie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 
14. Rozwiązanie zadania konkursowego należy umieścić w postaci komentarza / zdjęcia na 

blogu w dyskusji pod wpisem konkursowym na stronie: http://truckeronroad.com/ 
15. Każdy z Uczestników może zgłaszać dowolną ilość prac konkursowych. 
16. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która w czasie trwania konkursu weźmie udział w 

konkursie który znajduje się na stronie internetowej http://truckeronroad.com/ 
17. Wygrywa autor najciekawszej wypowiedzi / zdjęcia / historii, lub subiektywnie wybrana 

osoba pracujca w branży TSL dla której nagroda może być pomocnym instrumentem w 
pracy zawodowej którą wybierze bloger. 

18. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną 
których wynik zależy od przypadku. 

19. W konkursie, zgłoszenia podlegają ocenie na podstawie kryteriów wskazanych w 

http://www.truckeronroad.com/


regulaminie, nie poprzez wyłonienie w drodze losowania. a wybór zwycięzcy ma charakter 
subiektywny. 

20. Organizator konkursu wskaże Zwycięzcę w dniu zakończenia konkursu podanym we wpisie
konkursowym na blogu lub w wymienionym we wpisie konkursowym terminie na stronie 
http://truckeronroad.com/ 

21. Zamieszczone przez Uczestników treści nie mogą naruszać prawa polskiego, dobrych 
obyczajów, praw i dóbr osobistych osób trzecich, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów
serwisów, w których będą zamieszczone. 

22. Zwycięzca otrzyma nagrodę wymienioną we wpisie konkursowym. 
23. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod wpisem 

konkursowym na stronie http://truckeronroad.com/ 
24. Z tytułu uczestnictwa w konursie, nie przysługuje zwrot kosztów, ani innych poniesionych 

przez Uczestników Konkursu wydatków. 
25. Warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie e-maila z informacją o swoim, zgodnym 

z rzeczywistością, imieniu i nazwisku oraz adresie do korespondencji, na który ma być 
wysłana nagroda. 

26. Brak kontaktu ze strony zwycięzcy z organizatorem konkursu i niepodanie adresu wysyłki 
nagrody w ciągu 10 dni roboczych, uprawnia organizatora do przekazania nagrody 
kolejnemu uczestnikowi który spełnił wymagania konkursowe do otrzymania nagrody.

27. Niespełnienie przez Zwycięzcę warunków otrzymania nagrody, o których mowa w punkcie 
poprzednim spowoduje wybór nowego Zwycięzcy przez organizatora konkursu w drodze 
pisemnej. 

28. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy pocztą polską lub kurierem na koszt Organizatora na
adres do korespondencji wskazany Organizatorowi po uzyskaniu informacji o wygranej w 
Konkursie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za błędne wskazanie w prywatnej wiadomości adresu do korespondencji.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki przez firmę świadczacą 
usługi pocztowe oraz kurierskie. 

30. Zobowiązanie podatkowe: 
Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w ramach niniejszego 
konkursu nie przekracza kwoty 760 złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, 
poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego. 

31. Reklamacje: 
Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego 
organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia zakończenia konkursu drogą mailową na 
adres email: info@truckeronroad.com 

32. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w 
punkcie poprzedzającym będą na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane przez 
administratora. 

33. Decyzje administratora w przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane będą w formie 
pisemnej w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia. 

34. Postanowienia końcowe: 
Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby konkursu. 

35. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w 
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik wyraża 
zgodę. 

36. Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu do korespondencji) ma charakter 
dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe 
przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

37. Zwycięzca konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej do Konkursu treści oraz, że 



przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej. 
38. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie organizatora do wykorzystania jego Materiału 

Konkursowego (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie). 
39. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie w tym samym zakresie jego 

wizerunku, utrwalonego na zdjęciu lub filmie, które zgłosił do konkursu. 
40. Uczestnik zapewnia, że uzyskał zgodę na wykorzystanie przekazanego w Konkursie 

Materiału konkursowego od wszystkich jego współtwórców i posiada prawa autorskie do 
całości powstałego w ten sposób utworu. 

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostepnienie Materiałów Konkursowych 
niezgodnie z prawem. 

42. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 
inne przepisy prawa. 

43. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w 
niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych, w regulaminie witryny,w 
której odbywa się konkurs oraz we właściwych przepisach prawa. 

44. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie 
charakter informacyjny. 

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu lub brak doręczenia 
przez operatorów systemów informatycznych, telefonicznych i kurierskich wiadomości 
przesyłanych przez Uczestników i wysyłanych do Uczestników w tym również za nie 
doręczenie przesyłek wynikających z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub zmianę 
tego adresu. 

46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ewentualne problemy techniczne 
związane z korespondencją e-mailową... 

47. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania 
Konkursu, bez podania przyczyny. 

48. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, 
a ponadto, że promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana 
ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Administrator promocji korzysta z
Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

49. Regulamin usługi Strony na Facebooku dostępny jest pod 
adresem: https://www.facebook.com/page_guidelines.php

50. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w miejscach 
wymienionych w Regulaminie. 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php

