
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 10.12.2020 r. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.Organizatorami konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) są następujące: 
Aleksandra Trzaskowska „Tylko dla Orlic” z siedzibą w Warszawie, ul. Na Przełaj 12 B, 03-092 
Warszawa, NIP 521 301 48 62 („Moto Birds”) oraz Klub Sportowy SM CRT SM Sp. z o.o., 
ul.Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 113-287-43-05, REGON 147096606,KRS 0000498146 
(”Stajnia Motocyklowa”) („Organizatorzy”). 
3. Konkurs ma charakter kulturalno-sportowo-dziennikarski. 
2. Fundatorem nagród w Konkursie są Organizatorzy. 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są 
Organizatorzy. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 
przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo 
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
5. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani 
sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności 
przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 
Facebook, Inc. 
7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na następujacych funpagach 
Organizatorów: https://www.facebook.com/motobirds oraz https://www.facebook.com/staj
niamotocyklowawarszawa (“Fanpage Organizatorów”). 
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy. 
 
UCZESTNICY KONKURSU 
 
1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby spełniające następujące warunki: 
a) osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin; 
b) użytkownik posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, będący fanem Fanpage 
każdego z Organizatorów. 
Osoby spełniające powyższe warunki zwane są dalej „Uczestnikami”. 
2. Każdy Uczestnik niniejszym: 
a) oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 
przystępuje do Konkursu; 
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać 
postanowienia Regulaminu; 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie; 
d) wyraża zgodę na przedstawianie przez Organizatorów ich oferty handlowej. 
e) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów w materiałach prasowych i 
marketingowych Organizatorów, materiałów przesłanych przez Uczestnika na Konkurs. 
 
NAGRODY 
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1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.   
 
I miejsce: 
• komplet opon marki Bridgestone;oraz 
• udział w roku 2021 roku w wybranym przez Uczestnika szkoleniu z oferty Stajni 
Motocyklowej zamieszczonej na stronie https://www.szkoleniamotocyklowe.com/; oraz 
• przegląd motocykla przed podróżą w Stajni Motocyklowej w umówionym terminie w 2021 
roku; 
• 7 % rabatu na wybraną przez Uczestnika wycieczkę lub transport motocykla z oferty Moto 
Birds na rok 2021 opublikowanej na stronie: https://motobirds.com/wyprawy-
motocyklowe/ lub https://motobirds.com/kobiece-wyprawy-
motocyklowe/ lub https://motobirds.com/transport-motocykli/  
 
II miejsce: 
• udział w roku 2021 w wybranym przez Uczestnika szkoleniu z oferty Stajni Motocyklowej 
zamieszczonej na stronie https://www.szkoleniamotocyklowe.com/; oraz 
• przegląd motocykla przed podróżą w Stajni Motocyklowej w umówionym terminie w 2021 
roku; 
• 7 % rabatu na wybrany przez Uczestnika na transport motocykla z oferty Moto Birds na rok 
2021 opublikowanej na stronie https://motobirds.com/transport-motocykli/  
 
III miejsce: 
• udział w roku 2021 w wybranym przez Uczestnika szkoleniu z oferty Stajni Motocyklowej 
zamieszczonej na stronie https://www.szkoleniamotocyklowe.com/; oraz 
• 7 % rabatu na wybrany przez Uczestnika transport motocykla w ramach Europy z oferty Moto 
Birds na rok 2021 opublikowanej na stronie https://motobirds.com/transport-motocykli/  
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. 
3. Laureat może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani 
jakakolwiek inne nagrody. 
 
MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 
 
1. Konkurs jest dostępny w formie postu - ogłoszenia konkursowego („Post Konkursowy“) na 
portalu społecznościowym Facebook na profilach 
Organizatorów: https://www.facebook.com/motobirds oraz https://www.facebook.com/staj
niamotocyklowawarszawa  
2. Konkurs trwa od dnia 12 grudnia 2020 r. godz.00 do dnia 31 stycznia 2021 r. do 
godz. 23.59. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1.Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie przez Uczestnika historii p.t. „Moja 
motocyklowa podróż 2020 roku, która nigdy się nie odbyła.” ("Praca Konkursowa"). Praca 
konkursowa może być zaprezentowana przez Uczestnika w następujący sposób: 
a) komentarz do Posta Konkursowego któregokolwiek z Organizatorów; lub wedle wyboru 
uczestnika 
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b) umieszczenie na swoim profilu postu z filmem / materiałem video z nagraniem historii i 
oznaczenie w tym poście Organizatorów, tj. Moto Birds i Stajnia Motocyklowa , a następnie 
umieszczenie w komentarzu do Posta Konkursowego któregokolwiek z Organizatorów linku 
do tego filmu. 
2. Organizatorzy sprawdzają zgodność Prac Konkursowych z Regulaminem. Jeśli Praca 
Konkursowa nie spełniaj jego warunków, Organizatorzy mają prawo wykluczyć ją z Konkursu. 
3. Czas trwania konkursu określony jest w treści Posta Konkursowego. Organizatorzy mają 
prawo przedłużyć czas trwania Konkursu informując o tym na swoich fanpagach w serwisie 
Facebook. 
4. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych, Organizatorzy wspólnie z Panią 
Odetą Moro wchodzącą w skład jury wybiorą laureatów I, II i III miejsca ("Laureaci").  
5. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedną) Pracę Konkursową 
w wybranym przez siebie formacie.  
6. Informacje o Laureatach Konkursu, zostaną podane przez Organizatorów podczas transmisji 
Live prowadzonej przez Organizatorów, która rozpocznie się 2. 02.2021 o godz. 19 CET a 
następnie tego samego dnia, po transmisji live zostaną opublikowane fanpegach 
Organizatorów na Facebook’u. 
7. Informacja o laureatach zostanie również umieszczona w komentarzu do Postów 
Konkursowych opublikowanych na fanepage Organizatorów. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 
 
1. Dostęp do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest bezpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 
wykonanie zadania konkursowego. 
3. O wyłonieniu Laureatów decydują Organizatorzy wspólnie z Panią Odetą Moro wchodzącą 
w skład jury. 
4. Laureaci Konkursu powinni skontaktować się z którymkolwiek z Organizatorów za 
pośrednictwem 
wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem ich adresów e-
mail: info@motobirds.com oraz salon@stajniamotocyklowa.pl , w celu ustalenia szczegółów 
odbioru nagród, do dnia 7.02.2021 r. do godziny 18:00. 
6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego 
terminu powoduje utratę przez Laureata prawa do nagrody. 
 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
 
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po 
stronie Uczestnika. 
2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub 
przepisów powszechnie obowiązujących. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w 
szczególności uczestników, którzy: 
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a) w szczególności zamieszczają treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 
graficznej; 
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 
Facebooka, w tym wykorzystują konta/profile osób trzecich lub tworzą fikcyjne konta/profile 
w serwisie Facebook; 
c) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji 
ze strony Facebooka. 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie 
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów tylko 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i zrealizowania nagród. 
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 
Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 
 
PRAWA AUTORSKIE 
 
1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorom. 
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 
jakichkolwiek praw własności intelektualnej.  
2.Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej Uczestników 
Konkursu, w szczególności kopiowanie oraz modyfikowanie poszczególnych Prac 
Konkursowych nadesłanych na Konkurs. 
 
 
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać do któregokolwiek z Organizatorów, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku 
w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do dnia 2.02.2021 godz. 18. 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje żadnych skutków. 
3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać dokładny 
opis i uzasadnienie reklamacji. 



4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni, w formie wiadomości prywatnej do 
Uczestnika Konkursu. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby któregokolwiek z Organizatorów. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na ich fanpagach. 
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
 


