
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj weekend z Renault!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Bizuu Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w
Poznaniu,  ul.  Libelta  26/2,  61-707  Poznań,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań-  Nowe  Miasto  i  Wilda  w
Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod
numerem  KRS:  0000388411,  NIP:  7831674213.  (zwana  dalej
„Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody głównej konkursu „Wygraj weekend z Renault!”
(dalej  „Konkurs”),  jest  spółka  Renault  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Warszawie,  ul.  Marynarska  13,  02-674  Warszawa,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy,  XIII  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:
0000121892, NIP: 526-020-59- 83, kapitał zakładowy 4 773 000,00 PLN
(zwana dalej „Fundatorem”).

3. Konkurs nie jest  stworzony,  administrowany ani  sponsorowany przez
serwis  Instagram.  Instagram jest  znakiem towarowym  zastrzeżonym przez
Instagram Inc. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe prze-
prowadzenie Konkursu, ani też ufundowanie i wręczenie nagród w Konkur-
sie. Wszelkie roszczenia związane z przeprowadzeniem Konkursu, 
w  szczególności  z  wręczeniem  nagród  należy  kierować ́ wyłącznie  do
Organizatora.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 14.07.2016 o godzinie 15:00 a
zakończenie 28.07.2016 o godzinie 15:00.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie oraz za-
mieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające status konsu-

menta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora,  oraz
członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.



§ 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik                                                                              
powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, 
w szczególności:
a) posiadać  własne  konto  w  internetowej  aplikacji  Instagram,

prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu,

b) dodać do obserwowanych konto @Renault_PL oraz @bizuufashion 

w aplikacji Instagram,

c) zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

d) dodać do swojego konta Instagram zdjęcie zachowane w tematyce
określonej  w  zadaniu  wraz  z  otagowaniem  konta  @Renault_PL,
@bizuufashion oraz dodaniem hashtaga #passionforlife na zdjęciu i
opisem/komentarzem  z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu.  Każdy
Uczestnik  może  dodać  nieograniczoną  liczbę  Odpowiedzi
Konkursowych w czasie trwania Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu 

zgłoszenia Uczestnika, w szczególności w przypadku:

a) zawarcia  w  Odpowiedzi  Konkursowej  wulgaryzmów,  treści
obraźliwych,  politycznych,  propagandowych,  religijnych  lub  treści
sprzecznych z prawem,

b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z Konkursem,

w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,

c) zawarcia  w Odpowiedzi  Konkursowej  treści  reklamowych  dotyczących

innych  podmiotów,  z  wyłączeniem  treści  reklamowych  dotyczących

Organizatora i Fundatora,

d) gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do 
Odpowiedzi Konkursowej i jego wszystkich elementów w zakresie 
wskazanym w Regulaminie.



3. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu 

oraz jego przebiegu wysyłając email pod adres m  .ruszkowska@bizuu.pl  .

4. Odpowiedź Konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a 

uczestnik jest wyłącznie uprawnionym do utworów w niej zawartych.

§ 3 DANE OSOBOWE
1.  Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  przez
BIZUU Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 24,
00-553 Warszawa, zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o
ochronie  danych  osobowych,  w celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz
powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody. Dane nie będą
udostępniane  innym  podmiotom.  Podanie  danych  osobowych  przez
uczestnika  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w
Konkursie.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich
danych oraz do ich poprawiania. Nadto, administrator danych, tj. BIZUU
Sp.zo.o.  Sp.k.  informuje,  że  administratorem danych  wszystkich  osób
posiadających własne konto w internetowym portalu społecznościowym
Instagram  jest  Instagram,  a  ich  dane  przetwarzane  są  zgodnie  z
regulaminem i zasadami prywatności tego portalu.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Samochód na weekend- Renault Kadjar udostępniony na weekend w 
wybranym przez Zwycięzcę terminie, wcześniej ustalonym z 
Organizatorem konkursu. Poniżej znajdują się terminy, które są do 
dyspozycji osoby, która wygra konkurs:
- 19-22.08
- 26-29.08
- 16-19.09
- 23-26.09
Osoba, która wygra konkurs, wybiera jeden termin z czterech możliwych.
* Odbiór samochodu musi nastąpić w piątek o wcześniej umówionej 
godzinie, natomiast samochód musi zostać zwrócony o godzinie 9.00 w 
poniedziałek po weekendzie, podczas którego Zwycięzca będzie z niego 
korzystał.

mailto:kontakt.renaultpl@gmail.com


2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na
gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

3. Uczestnik Konkursu może zrzec sięę̨  nagrody, ale w zamian nie
przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Wizualizacje  nagród  zamieszczone  na  jakichkolwiek  materiałach
promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie
charakter poglądowy. Rodzaj nagrody pozostaje niezmienny, natomiast
jego  poszczególne  cechy  (np.  kolorystyka)  mogą  różnić  się  od
wizualizacji nagród prezentowanych Uczestnikom w aplikacji.

§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W  celu  zapewnienie  nadzoru  nad  prawidłowym  przebiegiem
Konkursu. Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym
składzie (dalej “Komisja”) 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni  w ciągu jednego dnia od zakończenia
Konkursu:  Komisja  będzie  oceniać  zgłoszone  Odpowiedzi
Konkursowe uwzględniając oryginalność i walory estetyczne. Komisja
przyzna nagrodę 1 Uczestnikowi, który udzielą najbardziej oryginalnej
odpowiedzi  na  Pytanie  Konkursowe.  Opublikowanie  wyników
konkursu nastąpi 1.08 około godziny 15.00.

3. W  przypadku  gdy  wyłoniony  zwycięzca  nie  spełni  warunków
Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda
zostanie do dyspozycji Organizatora.

§ 6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Powiadomienie  zwycięzcy  nastąpi  w  dniu  01.08  o  godzinie  15.00,

poprzez dodanie komentarza w poście konkursowym.

2. W celu odbioru nagród Laureaci będą poproszeni o skontaktowanie
się  z  Organizatorem,  poprzez  wysłanie  wiadomości  na  adres  e-mail
m.ruszkowska@bizuu.pl i  podanie  swojego  imienia,  nazwiska,  adresu
zamieszkania,  numeru  telefonu  kontaktowego  oraz  nr  PESEL  celem
poinformowania i przekazania Nagrody. W przypadku braku odpowiedzi



do dnia 02.08.2016 do godziny 15:00, Nagroda pozostanie do dyspozycji
Organizatora.

3. 3.  Szczegóły  odbioru  nagrody  zostaną przekazane  Zwycięzcy  

w odpowiedzi na powyższą wiadomość e-mail.

4. Nagrody  zostaną  wydane  zgodnie  z  obowiązującymi  polskimi

przepisami podatkowymi.

5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby

wpływania  na  wyłonienie  zwycięzcy  w  sposób  niedozwolony,  

w  szczególności  poprzez  zakładanie  fikcyjnych  profili  prywatnych  

w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania  

w  celu  manipulowania  udziałem  w  Konkursie  wynikiem  Konkursu,

Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 7. REKLAMACJE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  przeprowadzania
Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie
trwania Konkursu, oraz nie później niż do 01.08.2016 r. (decyduje data
stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,  nazwisko,  dokładny
adres  pocztowy,  nick  bądź  adres  e-mail  Uczestnika  podany  przy
rejestracji  do  aplikacji  Instagram  oraz  dokładny  opis  i  uzasadnienie
reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora  
z dopiskiem Konkurs “Wygraj weekend z Renault!”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania.

4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie

na adres podany w reklamacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz

pod adresem 

2. O  dotrzymaniu  terminu  nadesłania  wiadomości,  informacji,
korespondencji  lub  innej  przesyłki  przewidzianej  Regulaminem
decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści
niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie  spory  będą  rozstrzygane  przez  właściwy  sąd

powszechny.


