REGULAMIN KONKURSU „ WYGRAJ BON PALIWOWY W LUBLINIE”
§1 OPIS KONKURSU
1. Regulamin promocji (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie w
warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Konkursu,
a Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. i Ubezpieczeniowi Sadowski Sp. Jawna (zwanym dalej również
„Organizatorem”).
2. Bon paliwowy – bon umożliwiający zapłacenie za paliwo we wskazanej przez Organizatora sieci
stacji paliw.
3. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna przystępująca do konkursu poprzez uzupełnienie
zgłoszenia Konkursowego
4. Punkt Własny Organizatora: w myśli niniejszego Regulaminu: punkt Market Ubezpieczeń Park
Handlowy Tatary E. Leclerc oraz punkt Market Ubezpieczeń CH Olimp.
5. Jury – złożona z 3 osób wskazanych przez Organizatora Komisja, decydująca w sposób subiektywny
o wyborze Laureatów Konkursu, na podstawie kreatywności i oryginalności odpowiedzi na pytanie
Konkursowe. Jury obradować będzie w składzie: Natalia Dziedzic, Konrad Domański oraz Arkadiusz
Sadowski.
6. Zgłoszenie Konkursowe – zgłoszenie do udziału w Konkursie dostępne w Punktach Własnych
Organizatora w wyznaczonych przez Organizatora dniach Konkursu, zawierające pytanie Konkursowe
oraz dane kontaktowe uczestników Konkursu
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy Uczestnik jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a. Uzupełnienie i pozostawienie w miejscu do tego wyznaczonym Zgłoszenia Konkursowego w dniach
7,14,21 lub 28 stycznia 2022, dostępnego w punktach własnych sieci Organizatora Market
Ubezpieczeń Park Handlowy Tatary E. Leclerc oraz Market Ubezpieczeń CH Olimp.
b. Odpowiedź na pytanie Konkursowe.
c. Podanie danych Uczestnika, w celu realizacji warunków Konkursu, realizacji działań
marketingowych oraz promocyjnych Organizatora
3. Dla Uczestnika udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Udział w konkursie nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w tym
samym czasie.
5. Jury konkursowe wybierze najlepszy po 3 najlepsze odpowiedzi na pytanie Konkursowe, osobne
dla każdego z ww. Punktów Własnych Organizatora. Dla każdego z Punktów Własnych Organizator
przewiduje 1 nagrodę główną oraz 2 nagrody wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
4.02.2022 w postaci listy Laureatów dostępnej ww. Punktach Własnych Organizatora.

6. Nagrodę główną w konkursie jest bon paliwowy o wartości 100 zł, nagrody wyróżnienia to pakiety
gadżetów reklamowych skomponowanych według uznania Organizatora.
7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres, po
wcześniejszym ich potwierdzeniu telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. Laureat może
odebrać nagrodę osobiście w Punkcie Własnym Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu
z Organizatorem.
8. Jeżeli przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora, niemożliwym
będzie potwierdzenie adresu wysyłki nagrody, Organizator uznaje, że nagroda przepada.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że są mu znane obowiązki wynikające z ustawy z
dnia 26 lipca 1991r. (z późn. zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych wart.
21 ust. 1 pkt 68a.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs obowiązuje w ww. dniach oraz Punktach wskazanych przez Organizatora chyba, że na
materiałach reklamowych lub stronie internetowej Organizatora pojawi się inna informacja o
terminie zakończenia Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu wskutek zaistnienia szczególnych
okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień skierowanych do
Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i
zasad Konkursu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora oraz w materiałach dostępnych ww. Punktach Organizatora.
4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.01.2022.

