REGULAMIN KONKURSU
POZNAŃ BIKE SHOW NA POZNAŃ MOTOR SHOW 2018
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Konkurs Poznań Bike Show na Poznań Motor Show 2018 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w
niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników wydarzenia Poznań
Motor Show 2018 (zwanego dalej Wydarzeniem), które odbywa się w dniach 5 kwietnia - 8 kwietnia
2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
§2
1. Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników
Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.motorshow.pl.
§3
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone
Regulaminem. Uczestnik, który uchybi którejkolwiek z zasad Regulaminu zostanie
zdyskwalifikowany
ORGANIZATOR
§4
Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS
0000202703 oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał
zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
UCZESTNICY KONKURSU
§5
W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, będący
właścicielem zgłaszanego motocykla lub posiadający stosowne pełnomocnictwo. Z udziału w
Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie.
§6
Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który spełnia wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa
w Konkursie oraz poprawnie zgłosi swój udział w Konkursie, zwana będzie w dalszej treści
Regulaminu Uczestnikiem.
§7
Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.

ZASADY KONKURSU
§8
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Konkurs składa się z następujących etapów:
1) Kwalifikacje do Konkursu,
2) weryfikacja wpłaty opłaty rejestracyjnej,
3) Finałowy Etap Konkurs,
4) Ogłoszenie Zwycięzców.
§9
1. Zgłoszone motocykle oceniane będą w czterech kategoriach (zwane dalej Kategoriami):
 Open
 Best painting
 Modified Harley
 Motocykle sprzed 1989r.
 Cafe Racer
 Modified Japan
2. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną liczbę motocykli w każdej z Kategorii.
3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych Kategorii.
KWALIFIKACJE DO KONKURSU
§10
1. Warunkiem udziału w Kwalifikacjach jest:
1) przesłanie prawidłowo wypełnionego (tj. zawierającego wszystkie dane) formularza
konkursowego Poznań Bike Show wraz z 3 zdjęciami każdego zgłaszanego motocykla na adres
mailowy: custom@motorshow.pl do dnia 17.03.2018 r.;
2) załączone zdjęcia muszą być wyraźne, nie większe niż 2 MB, co najmniej 1 zdjęcie musi
przedstawiać motocykl ujęty w całości.
2. Nieprawidłowo wypełnione formularze (w tym również nieczytelne) będą odrzucone przez
Organizatora.
§11
Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że wobec zgłoszonych do Kwalifikacji zdjęć przysługuje
mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w
tym ich dóbr osobistych oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do nadesłanych zdjęć oraz, że wszystkie osoby widniejące na zdjęciu wyrażają zgodę na ich
udostępnienie. W przypadku gdyby zgłoszone zdjęcie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w
tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z
naruszeniem tych praw.
§12
W terminie od dnia 17.03.2018 do dnia 24.03.2018 r. odbędą się obrady Komisji Konkursowej
(określonej w §22 Regulaminu), podczas których Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych
zgłoszeń wybierze nie mniej niż 30 motocykli, które zostaną zakwalifikowane do Finałowego Etapu
Konkursu i po wpłacie opłaty rejestracyjnej wezmą udział w Finałowym Etapie Konkursu. Przy wyborze
motocykli Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria określone w § 22 ust. 2 Regulaminu.
§13
Organizator powiadomi Uczestników, których motocykle zostały zakwalifikowane do Finałowego
Etapu Konkursu o konieczności wniesienia opłaty rejestracyjnej na adres mailowy Uczestnika,
wskazany w zgłoszeniu.
OPŁATA REJESTRACYJNA
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§14
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Finałowego Etapu Konkursu, należy dokonać wpłaty
opłaty rejestracyjnej w wysokości:
a) 100 zł brutto za pierwszy zgłaszany motocykl,
b) 85 zł brutto za drugi zgłaszany motocykl,
c) 75 zł brutto za trzeci i każdy kolejny zgłaszany motocykl
na konto Organizatora: 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962 w terminie do dnia 31.03.2018.
§15
1. Brak wpłaty płaty rejestracyjnej w terminie wskazanym w § 14 Regulaminu powoduje, że dany
motocykl nie zostanie będzie brał udziału w Konkursie.
2. W przypadku zakwalifikowania do Finałowego Etapu Konkursu kilku motocykli danego Uczestnika
i wpłacie kwoty odpowiadającej mniejszej ilości motocykli niż zakwalifikowane (np.
zakwalifikowaniu 3 motocykli i wpłacie jedynie 100 zł brutto), Uczestnik zobowiązany jest do
wskazania którego motocykla dotyczy opłata rejestracyjna na adres e-mail: custom@motorshow.pl
w terminie do dnia 31.03.2018 r. Brak informacji spowoduje, że w Finałowym Etapie Konkursu
będzie brał udział pierwszy ze zgłoszonych i zakwalifikowanych do Konkursu motocykli.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA
§16
Finałowy Etap Konkurs odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.
§17
Finałowy Etap Konkursu będzie prowadzony od momentu otwarcia (godz. 10:00) Wydarzenia w dniu 5
kwietnia 2018 r. i potrwa do dnia 8 kwietnia 2018 r. do Ogłoszenia Wyników, które przeprowadzone
zostanie po godzinie 15.00 w Pawilonie 6.
§18
Podczas Finałowego Etapu Konkursu wszystkie motocykle, które zostały zakwalifikowane do
Finałowego Etapu Konkursu będą wystawione na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w
Poznaniu w Pawilonie 6.
NAGRODY
§19
1. Zwycięzca w każdej z Kategorii otrzyma następujące nagrody:
1) udział w sesji fotograficznej, z której:
a) Zwycięzca otrzyma 5 zdjęć poddanych obróbce graficznej, przy czym zdjęcia mogą
przedstawiać według wyboru Zwycięzcy: sam motocykl bądź wizerunek Zwycięzcy (osoby
wskazanej przez Zwycięzcę) wraz z motocyklem, zdjęcia nie będą rozpowszechniane przez
Organizatora (z wyłączeniem zdjęcia, o którym mowa w lit. b) poniżej), zdjęcia zostaną
przesłane Zwycięzcy na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu lub protokole odbioru
nagrody
b) 1 zdjęcie zwycięskiego motocykla zostanie zamieszczone w kalendarzu Poznań Motor Show
2019, przy czym zdjęcie będzie przedstawiać jedynie zwycięski motocykl (bez wizerunku
Zwycięzcy lub innej wskazanej przez Zwycięzcę osoby), fotografia zostanie wykorzystana i
rozpowszechniona w kalendarzu Poznań Motor Show 2019 w celach promocyjnych i
reklamowych, wybór fotografii do kalendarza Poznań Motor Show 2019 przysługuje
Organizatorowi,
2) nagrodę pieniężna w wysokości 1.124,99 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia cztery złote
99/100).
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2. Sesja zdjęciowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, odbędzie się na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich sp. z o. o . w Poznaniu w dniach 8.04.2018 i 9.04.2018.
3. Organizator może przyznać poszczególnym lub każdemu ze Zwycięzców dodatkowe nagrody
rzeczowe.
§20
1. Fundatorem nagród, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu, jest Organizator.
2. Fundatorem nagród, o których mowa w § 19 ust. 3 Regulaminu są Sponsorzy Wydarzenia.
§21
1. W przypadku, gdy Nagroda rzeczowa, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1) lub ust. 3 Regulaminu
przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej
11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę
pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem
zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o
którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wartość Nagrody pieniężnej, o
której mowa w § 19 ust. 1 pkt 2) zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty
podatku od otrzymanej Nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PODANIE WYNIKÓW
§22
1. Celem rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja będzie oceniać motocykle biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) w Kategorii Open: kreatywność w doborze wymienionych części i jakość wykonania
produktów nie katalogowych,
2) w Kategorii Best painting: jakość i kreatywność wzorów lakierniczych naniesionych na
motocykle,
3) w Kategorii Modified Harley: kreatywność w modyfikacjach motocykli firmy HarleyDavidson,
4) w Kategorii Motocykle sprzed 1989 r.: kreatywność w modyfikacjach motocykli
produkowanych seryjnie przed rokiem 1989 r.
5) w Kategorii Cafe Racer: jakość i kreatywność w modyfikacji motocykli i zbliżenia ich do
stylistyki Cafe Racer,
6) w Kategorii Modified Japan: kreatywność i jakość w modyfikacjach motocykli japońskiej
produkcji.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
§23
1. Zwycięzca w każdej Kategorii otrzymuje prawo do odebrania Nagrody. Nie przewiduje się nagród
za 2 i kolejne miejsca. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia i nagrodzić je w formie
udziału w sesji fotograficznej do kalendarza Poznań Motor Show 2019.
2. § 21 Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku wyróżnienia i przyznania nagrody
rzeczowej.
§24
Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 8 kwietnia 2018 r. w pawilonie 6 o godz. 15:00.
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ODBIÓR NAGRODY
§25
Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu powiadomi Zwycięzcę Konkursu
o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem Nagrody osobiście, a w przypadku nieobecności
Zwycięzcy szczegóły związane z przekazaniem Nagrody zostaną przesłane mailowo na adres wskazany
w zgłoszeniu.
§26
Odbiór Nagrody przez Uczestnika odbywa się na podstawie protokołu odbioru Nagrody (zwanego dalej
Protokołem). Zwycięzca Konkursu potwierdza odbiór Nagrody składając swój podpis na Protokole.
W przypadku odmowy podpisania Protokołu Nagroda nie zostanie wydana. Strony uzgadniają, że takie
zachowanie oznacza zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę.
§27
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również
zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać
przeniesione na inną osobę.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
§28
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Uczestnik składający podpis na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnik może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego
danych w szerszym zakresie, zaznaczając właściwe zgody w zgłoszeniu.
3. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnienie zdjęcia zwycięskiego
motocyklu w kalendarzu Poznań Motor Show 2019 bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i odbioru nagród.
5. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie.
§29
Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na publikacje, utrwalenie, rozpowszechnianie
i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, imienia i nazwiska,
miejscowości) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w
szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, mediach
społecznościowych bez dodatkowego wynagrodzenia.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§30
Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu winny być składane na piśmie,
listem poleconym, na adres Organizatora określony w § 4 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja
konkursowa Poznań Motor Show 2018”, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub
mailowo na adres: custom@motorshow.pl w tym terminie lub podczas trwania Wydarzenia.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik
zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku
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reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo. Decyzje Komisji
Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem
dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.
§31
Każda reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
2) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
3) dokładny opis i powód reklamacji.
§32
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją
Reklamacyjną.
§33
Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu strony będą starały się rozwiązać
w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór
rozstrzygnięty będzie przez sąd właściwy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§34
Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
§35
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
§36
Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego
Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy
Regulamin w całej swojej treści.
§37
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie zasad Konkursu. O
zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu. W związku ze
zmianami Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie, za
zwrotem opłaty rejestracyjnej, jeżeli opłata taka została uiszczona na rzecz Organizatora, w terminie 5
dni od dnia powiadomienia o zmianie.
§38
Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz
jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
§39
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

6

