
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

#SZUKAMY MECHANIKA MIRKA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania akcji promocyjnej PZL Sędziszów S.A.              

w portalach społecznościowych oraz poprzez stronę internetową, zwaną dalej „akcją promocyjną”, 

zasady uczestnictwa, sposób przyznawania oraz przekazywania testowych filtrów oraz gadżetów 

firmowych. Przedmiotem akcji promocyjnej jest znalezienie właścicieli warsztatów o imieniu Mirek, 

którym po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu zostaną przekazane testowe filtry do 

samochodu zgłoszonego. 

2. Organizator oświadcza, że akcja promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 

Facebook. 

3. Organizator oświadcza, że akcji promocyjnej nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z 

późn. zm.). 

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.pzlsedziszow.pl w 

zakładce aktualności w artykule zatytułowanym „Czy znasz mechanika Mirka”. 

§2 

Organizatorem akcji promocyjnej jest firma PZL Sędziszów z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim 

przy ulicy Fabrycznej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 

0000059050, REGON 690587953, NIP  8181471114. 

§3 

Akcja promocyjna jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 

internetowej:  http://pzlsedziszow.pl/znajdz-nami-mirka dla wszystkich zainteresowanych osób 

§4 

Celem akcji promocyjnej jest promocja działalności handlowej PZL Sędziszów S.A. oraz budowanie 

pozytywnego wizerunku firmy. 
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UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ 

§5 

Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być osoby pełnoletnie, które  spełnią wszystkie warunki 

określone w poniższym Regulaminie.  

§6 

Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, ich rodziny, ani osoby pozostające w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem akcji promocyjnej. 

§7 

Administratorem danych osobowych uczestników akcji promocyjnej jest Organizator. Dane 

osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników akcji promocyjnej będą przetwarzane w 

celu realizacji akcji promocyjnej. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne 

dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

 ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ 

§8 

Nad prawidłowym przebiegiem akcji promocyjnej oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator 

zwany wcześniej PZL Sędziszów S.A. . 

§9 

Osoba, która chce wziąć udział w akcji promocyjnej musi spełnić łącznie warunki podane poniżej 

musi: 

1. zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich 

jego postanowień, 

2. być właścicielem warsztatu samochodowego o imieniu Mirek. Potwierdzenie faktu posiadania 

warsztatu powinno zostać przedstawione w przesłanym zgłoszeniu do Działu Marketingu PZL 

Sędziszów na adres marketing@pzlsedziszow.pl .  

3. zgłoszenie powinno zawierać zaświadczenie przedstawiające fakt bycia właścicielem warsztatu 

samochodowego stanowiące zaświadczenie o wpisie do CEIDG bądź wypis z KRS oraz dopisek – 

Akceptuję Regulamin akcji promocyjnej, który znajduje się na stronie 

internetowej www.pzlsedziszow.pl w zakładce AKTUALNOŚCI w artykule „Znajdź z nami Mirka”. 
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4. uczestnik w przesłanym zgłoszeniu powinien udostępnić dane identyfikujące swój pojazd (skan 

dowodu rejestracyjnego na podstawie, którego PZL Sędziszów dobierze filtry) oraz swoje dane 

teleadresowe na które firma PZL Sędziszów prześle testowe filtry oraz ewentualne nagrody 

dodatkowe. 

5. przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez PZL Sędziszów S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych 

osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

§10 

Akcja promocyjna trwa od 9.06.2017 od godziny 16.45 do 9.06.2017 do godziny 23.59. 

§11 

Testowe filtry PZL Sędziszów do samochodu będą przekazywane uczestnikom, którzy spełnią 

warunki wskazane w Regulaminie.        

§12 

Uczestnicy, którzy skorzystają z możliwości dodatkowych aktywności tj. podzielą się informacją o 

otrzymaniu od PZL Sędziszów testowych filtrów oznaczając w poście profil PZL Sędziszów 

(@PZLSedziszow) z dopiskiem #SzukamyMechanikaMirka otrzymają gadżety firmowe. 

§13 

Testowe filtry oraz gadżety firmowe wskazane w paragrafie §9 nie są wymienialne na równowartość 

pieniężną. 

ODBIÓR FILTRÓW ORAZ GADŻETÓW FIRMOWYCH 

§14 

Wszystkie osoby, które spełnią warunki wskazane w dziale ZASADY I PRZEBIEG AKCJI 

PROMOCYJNEJ zostaną poinformowane o tym fakcie w ciągu 7 dni od daty przesłanego 

zgłoszenia. 

§15 

Testowe filtry oraz ewentualne gadżety firmowe zostaną wysłane pocztą lub kurierem w ciągu 7 dni 

od momentu otrzymania przez organizatora adresu wysyłki zwycięzców, z zastrzeżeniem, że 

uczestnik akcji promocyjnej spełni warunki określone w §9.  

 



 

 

Postanowienia końcowe 

§16 

W kwestiach nieujętych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§17 

Organizator informuje, że testowe filtry będą przekazywane spośród filtrów znajdujących się w 

ofercie PZL Sędziszów. W przypadku braku możliwość dobrania filtrów Organizator przewidują inną 

formę doboru filtrów w drodze indywidualnych ustaleń.  

§18 

1. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej, którego dotyczy powyższy regulamin należy przesyłać 

na 7 dni od dnia otrzymania decyzji na adres: 

PZL Sędziszów S.A.  

Ul Fabryczna 4 

39-120 Sędziszów Małopolski 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 

również dokładny opis oraz powód reklamacji. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora. 

4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję firmy na piśmie na adres zamieszkania lub 

adres e-mail podany przez Uczestnika. 

§19 

Przystąpienie do akcji promocyjnej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu. 

§20 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania 

akcji promocyjnej. 

 

 


