
REGULAMIN KONKURSU 

„Eko Wyścig po Nagrody!” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Eko Wyścig po Nagrody!” zwanego (dalej Konkurs) jest spółka 

InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony 

Robotników 72, KRS 0000360338; REGON: 142464028; NIP: 522 295 41 39, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany na terenie Centrum Handlowego Zielony Targówek, ul. Głębocka 13, 

03-287 Warszawa (dalej Centrum). Konkurs odbywa się od 11 do 12 września 2020 r., w 

godzinach od 13.00 do 19.00. Konkurs każdego dnia jest podzielony na sześć godzinnych 

części (dalej Bloki). Każdy Blok zaczyna się o pełnej godzinie. 

3. Miejsce przeprowadzania Konkursu (dalej Event) zlokalizowane jest w centralnej jego części na 

terenie Centrum. Na terenie Eventu znajduje się tor samochodowy 4 liniowy  firmy Scalextric 

zasilany energorowerami z komputerowym systemem turniejowym. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres 

trwania Konkursu, na stronie www.zielonytargówek.pl oraz w Centrum, w miejscu Eventu. 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego. 

6. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład 

Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej obowiązków będzie należało między innymi 

wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzygniecie reklamacji. 

7. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne. 

 

§ 2. ZASADY KONKURSU  

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego (Dz. 

U. 2019 poz. 1145), którzy ukończyli 18 lat, dokonujących zakupu na terenie Centrum (dalej 

Uczestnicy). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani osoby działającą na 

zlecenie: Organizatora, oraz firmy Pontefract Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin lub 

osoby pozostające z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.   

3. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Konkursie jest prowadzona na terenie 

Centrum zgodnie z terminarzem określonym w § 1 ust. 2. 

4. Sprzedażą na potrzeby Konkursu objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach 

sprzedaży na terenie Centrum z wyłączeniem zakupu takich towarów i usług jak: 

- napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277); 

- wyroby tytoniowe, e-papierosy, pojemniki z płynem nikotynowym lub rekwizyty tytoniowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2182.); 

- transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty 

kredytu / pożyczki), karty lub doładowania telefoniczne typu pre-paid; usługi bankowe, 

produkty i usługi kantoru (w tym wymiana walut), ksero, bilety komunikacji miejskiej, zakłady 

i kupony innych loterii lub gier czy zakładów bukmacherskich, karty przedpłacone/bony 

podarunkowe oferowane przez Centrum jak i placówki handlowe i usługowe znajdujące się na 

terenie Centrum 



- preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia 

niemowląt w rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252); 

- spłaty rat kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi, zakupów 

dokonanych w systemie ratalnym, z zastrzeżeniem §14 pkt. 3 

- wpłaty i wypłaty bankomatowe 

- leki oraz towary i usługi z apteki. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. Spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1, ust. 2. 

b. Jednorazowy zakup w czasie trwania Konkursu na kwotę co najmniej 50 zł i 

zachowanie paragonu dokumentującego ten zakup. Zakup promocyjny musi być 

udokumentowany jednym dowodem zakupu (dalej Dowód Zakupu) tj. paragonem 

fiskalnym albo fakturą VAT wystawioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy). W przypadku Dowodu Zakupu, na których 

widnieją zakupy towarów wyłączonych z Konkursu, o których mowa w §2 ust. 4, 

podstawą do wzięcia udziału w Konkursie będzie kwota Dowodu Zakupu, 

pomniejszona o wartość zakupu towarów wyłączonych. 

c. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu w miejscu trwania Eventu (dalej: Zgłoszenie). 

d. W Zgłoszeniu należy podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres 

zamieszkania i numer Dowodu Zakupu. Warunkiem Zgłoszenia jest wyrażenie zgody 

na oznakowanie przez Organizatora Dowodu Zakupu. Specjalnie oznakowany Dowód 

Zakupu uprawnia do jednorazowego udziału w Konkursie. 

e. Dokonując Zgłoszenia uczestnik oświadcza, że: 

- zapoznał się z Regulaminem; 

- akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych, określone w § 5 

Regulaminu; 

- spełnia warunki określone w § 2 ust. 1, ust. 2. 

f. Zapoznanie się z torem samochodowym, na którym przeprowadzany jest Konkurs. 

g. Najpóźniej do godziny 18.55 w dniu trwania Konkursu przystąpienie do realizacji 

zadania konkursowego. 

h. Zadanie konkursowe polega na sterowaniu samochodem w aplikacji interaktywnej 

(dalej Gra). Sterowanie odbywa się za pomocą siły pedałowania na rowerze przez 

Uczestnika. Celem Gry jest jak najszybsze pokonanie 10 okrążeń toru. Dla każdego 

samochodu sterowanego przez uczestnika mierzony jest czas. Pomiar dokonywany 

jest automatycznie w aplikacji interaktywnej. Nad pomiarem czuwa przedstawiciel 

Komisji. Wynik pomiaru jest zapisywany przez Komisję. Warunkiem uznania wyniku 

jest prawidłowa realizacja zadania konkursowego, czyli przejazd całą wyznaczoną 

trasą. 

6. Organizator przygotował jedno miejsce do Gry składające się z czterech stanowisk. W zadaniu 

konkursowym może brać udział czterech Uczestników równocześnie. Uczestnik może wziąć 

udział w zadaniu konkursowym pod warunkiem, że jedno ze stanowisk jest puste. W innym 

razie jest zobowiązany poczekać, aż jedno ze stanowisk się zwolni.  

7. Pięć najlepszych wyników realizacji zadania konkursowego jest na bieżąco widocznych dla 

uczestników. 

8. Każdy z uczestników może przystąpić dowolną ilość razy do Konkursu, pod warunkiem 

spełnienia za każdym razem jego warunków. W Konkursie zapisywany jest jego najlepszy 

wynik. 

9. Przedstawiciel Komisji Konkursowej będzie nadzorował realizację zadania konkursowego. W 



przypadku wątpliwości do niego będzie należał głos rozstrzygający. 

10. Dowód Zakupu ma spełniać zasady Konkursu opisane w § 2 ust. 5 lit b. 

11. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu musi zawierać się w Konkursie i  nie może być 

późniejsza niż data Zgłoszenia. 

12. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na kontakt 

telefoniczny z informacją o wygranej. 

13. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem 

lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami. 

14. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane, o 

których mowa w Regulaminie. 

 

 

§ 3. WYŁANIANIE ZWYCIĘCÓW I WYDANIE NAGRÓD 

 

1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród uczestników Konkursu, którzy w 

najkrótszym czasie prawidłowo zrealizują zadanie konkursowe. Komisja sporządzi listę 

zwycięzców z najlepszymi wynikami. 

2. Komisja Konkursowa przyzna po jednej nagrodzie w rywalizacji w każdym Bloku (nagroda 

Bloku) i po jednej nagrodzie w rywalizacji całodziennej (nagroda Dnia). Na każdy dzień 

przypada 6 nagród Bloku i 1 nagroda Dnia. 

3. W Konkursie przewidziano dwa rodzaje nagród: 

- nagroda Dnia – hulajnoga elektryczna o wartości 999 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w 

wysokości 111 zł. Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy 

kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku – 2 nagrody, 

- nagroda Bloku bidon o wartości 61,5 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 7 zł. 

Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy kwotę podatku 

zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku – 12 nagród. 

4. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności. 

5. Komisja przyzna nagrody na bieżąco, po zakończeniu każdego Bloku i po zakończeniu każdego 

dnia.  

4. Zwycięzcy nagród są o tym fakcie powiadamiani osobiście, jeżeli znajdują się na Evencie albo 

telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu. W dniu Konkursu w godzinach 19.00 – 20.00 

podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego. Próba nawiązania połączenia 

telefonicznego ze zwycięzcą podejmowana jest do momentu przeprowadzenia rozmowy, 

jednak nie dłużej niż dwa razy. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć nie 

odbieranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak 

możliwości połączenia się z użytkownikiem numeru (w szczególności brak zasięgu, wyłączony 

aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). 

5. W przypadku, gdy pomimo podjęcia wyżej opisanych prób kontaktu osobistego albo 

zrealizowania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą nie uda się przeprowadzić z nim 

rozmowy, wówczas traci on prawo do nagrody.  

6. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną 

ogłoszone na stronie www.incubi/pl/promocje w terminie od 14.09.2020 do 18.09.2020r 

7. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę Bloku i jedną nagrodę Dnia. 

8. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej 



na inną nagrodę. 

9. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na 

osoby trzecie. Zwycięzca nie nabywa lub traci prawo do nagrody w przypadku złamania 

któregokolwiek punktu Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po 

doręczaniu Nagrody, Zwycięzca obowiązany jest do jej zwrotu. 

10. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie 

potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

11. Nagrody zostaną wręczone osobiście zwycięzcy albo wysłane pocztą lub kurierem na adres 

podany w Zgłoszeniu. 

12. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 19.09.2020 r. 

13. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody. 

 

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu na piśmie, przez cały okres 

Konkursu, najpóźniej do 30 dni od daty wydania nagród.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 

formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.  

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to 

wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji.  

4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

roszczeń w sądzie. 

 

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt  

f) 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), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1).  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane uczestników 

Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Prawnie usprawiedliwiony cel stanowi realizacja 

Konkursu.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w 

Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy 

uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 

podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie. Brak podania danych 

spowoduje utratę prawa do nagrody.  

4. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach 



określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik 

może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie na adres Administratora lub poprzez 

wysłanie e-maila na adres promocje@incubi.pl  

5. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy 

przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie 

przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. 

Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator 

udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie 

prawach.  

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 

osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza 

przepisy RODO. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny. 
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