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REGULAMIN UCZESTNICTWA W RYWALIZACJI  

(„Regulamin”) 

 

§1 ORGANIZACJA RYWALIZACJI 

 

1. Definicje: 

Rywalizacja – oznacza konkurs polegający na zdobywaniu punktów dzięki realizacji założeń 

programu „Kurs jazdy na autostradzie”, opisanych w Regulaminie; 

Organizator – oznacza spółkę Autostrada Wielkopolska S.A., adres: ul. Stanisława 

Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań; 

Uczestnik –  Ośrodek Szkolenia Kierowców, który weźmie udział w Rywalizacji; 

Konto – konto elektroniczne przypisane do Uczestnika, założone na stronie 

www.kursjazdynaautostradzie.pl, za pomocą którego Uczestnik bierze udział w Rywalizacji,  

w tym zbiera punkty za udział w Rywalizacji; 

Laureat – oznacza OSK, który zwycięży w Rywalizacji; 

Program – program „Kurs jazdy na autostradzie”, którego organizatorem jest Organizator.  

2. Przystąpienie do Rywalizacji oznacza jednocześnie akceptację warunków Rywalizacji oraz 

postanowień Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w tym przetwarzanie danych osobowych małoletniego (jeżeli dotyczy) w celach określonych  

w Regulaminie, wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.   

3. Rywalizacja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Rywalizacji. 

2. Rywalizacja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony 

internetowej www.kursjazdynaautostradzie.pl. 

3. Rywalizacja trwa do dnia 31.10.2021 r. do godziny 23:59. 

 

§3 UCZESTNICY RYWALIZACJI 

 

1. Rywalizacja jest otwarta dla wszystkich posiadających Konto w serwisie 

www.kursjazdynaautostradzie.pl.  

2. Uczestnik może brać udział w Rywalizacji jedynie przy użyciu jednego Konta. Nie wyklucza to 

możliwości wzięcia udziału w Rywalizacji, w tym zbierania punktów w Rywalizacji przez 

użytkowników (instruktorów i kursantów) posiadających konta powiązane z Kontem.   

3. Udział w Rywalizacji jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

 

 

§4 NAGRODY 

 

1. Troje Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają następujące nagrody: 

a) za zdobycie 1 miejsca: 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych; 

b) za zdobycie 2 miejsca 7 000 (siedem tysięcy) złotych; 

c) za zdobycie 3 miejsca: 5 000 (pięć tysięcy) złotych. 

2. Dodatkowo każdy Uczestnik, który zdobędzie odpowiednią liczbę punktów otrzyma następujące 

nagrody rzeczowe: 

a) 100 punktów: torba ekologiczna; 

b) 200 punktów: notes A5; 

c) 350 punktów: apteczka samochodowa oraz kamizelka odblaskowa, 

w liczbie nie większej niż 10 sztuk pakietów/OSK 
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3. Jednemu Uczestnikowi może zostać́ przyznana więcej niż̇ jedna nagroda. 

4. Laureat nie ma prawa do wymiany nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju. Laureat nie ma prawa 

do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

5. Wartość nagród w Rywalizacji zostanie rozliczona zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 umowy o 

współpracę.  

6. Jeżeli nagroda nie zostanie wydana z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostanie ona 

do dyspozycji Organizatora. 

7. Organizator zastrzega możliwość́ zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do 

przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do wartości nagrody.  

 

§5 ZAŁOŻENIA RYWALIZACJI 

 

1. W celu wzięcia udziału w Rywalizacji Uczestnik powinien: 

a) zarejestrować się na stronie www.kursjazdynaautostradzie.pl poprzez wypełnienie 

formularza i uzupełnienie danych Uczestnika oraz numeru rejestracyjnego samochodu. 

Liczba możliwych do rejestracji samochodów nie jest ograniczona, 

b)  zrealizować treści objęte Programem oraz podjąć działania premiowane punktami tj.  

 

Ośrodek OSK punktacja 

• rejestracja instruktora - 15 pkt; 

• dodanie kursanta (imię i nazwisko) - 15 pkt; 

• rejestracja ośrodka - 50 pkt; 

• pobranie/publikacja materiałów dydaktycznych dla kursantów - 15 pkt; 

• publikacja zdjęć - 10 pkt; 

• zgłoszenie kursanta do testu - 15 pkt. 

 

Instruktor punktacja 

• pobranie/publikacja materiałów dydaktycznych dla kursantów - 15 pkt; 

• publikacja zdjęć - 10 pkt; 

• zgłoszenie kursanta do testu - 15 pkt. 

 

Kursant punktacja 

• pobranie/publikacja materiałów dydaktycznych dla kursantów - 15 pkt; 

• publikacja zdjęć - 10 pkt; 

• wykonanie testu i zdanie testu wiedzy - 15 pkt. 

 

c) potwierdzić odbycie szkolenia z kursantem poprzez przesłanie poprzez profil instruktora 

zdjęcia / skanu wypełnionej i podpisanej karty kursanta dostarczonej przez Autostradę 

Wielkopolską S.A. („Karta Przeprowadzonych Zajęć”) oraz zdjęcia z kursantem z autostrady 

i/lub przedstawienie paragonów z autostrady z datą jazdy. 

2. Aby wziąć udział w Rywalizacji niezbędne jest wyrażenie zgody na publikację zdjęć na stronie 

internetowej Programu oraz na profilu Programu na Facebooku.  

3. Warunkiem przystąpienia do Rywalizacji jest podpisanie umowy o współpracy z Organizatorem, 

spółką Autostrada Wielkopolska S.A. Regulamin stanowi załącznik do umowy o współpracę.  

 

 

§6 PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 

1. Po zakończeniu Rywalizacji Organizator poinformuje Laureatów o wygranej drogą e-mailową 

na adres podany podczas rejestracji do Programu. Dodatkowo wyniki Rywalizacji oraz nazwa 
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użytkownika, którą Laureat posługuje się na Facebook, mogą̨ być́ ogłoszone na profilu 

Facebook Programu.  

2. Wydanie nagród pieniężnych nastąpi na warunkach i zgodnie z zapisami umowy o współpracę.  

3. Wydanie nagród rzeczowych nastąpi po zakończeniu Rywalizacji tj. od dnia 31.10.2021 r. w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni. Przekazanie nagród rzeczowych nastąpi drogą pocztową na 

adres Uczestnika, który został podany podczas rejestracji na stronie Programu.  

 

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niepodania danych wskazanych w §6 

Regulaminu, nagroda nie zostanie przekazana. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 

3. Reklamacje co do przebiegu Rywalizacji mogą̨ być́ zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: 

Autostrada Wielkopolska S.A., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań lub drogą 

korespondencji elektronicznej na adres office@awsa.pl. 

4. Pisemna reklamacja powinna zostać́ doręczona na adresy wskazane w punkcie 3 powyżej  

w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Rywalizacji i powinny zawierać́ nazwę Uczestnika, 

wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Rywalizacji, dokładny adres Uczestnika (w tym 

adres poczty elektronicznej), jak również̇ dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są̨ przez Organizatora w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu 

określonego w pierwszym zdaniu powyżej nie będą rozpatrywane. 

5. O decyzji Organizatora odnośnie do rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony 

listownie lub drogą korespondencji elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 14 

dni od dnia jej rozpatrzenia. 

 

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych uregulowane są w umowie o współpracę 

zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą̨ respektowane prawa nabyte przez Uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, oraz 

interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać́ praw nabytych przez 

Uczestników. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin przechowywany będzie w siedzibie Organizatora przez okres 1 roku od dnia 

zakończenia Rywalizacji. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r. 


