
REGULAMIN KONKURSU 
Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest: MotoFocus Małgorzata Franke, Za Dębami 
3, 05-075 Warszawa- Wesoła. 
2. Nagrody w konkursie ufundowała firma OSRAM 
3. Czas trwania konkursu: 26.08.2014 - 02.09.2014 r. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród: 02.09.2014 r. 
 
Warunki udziału w konkursie 
5. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle 
poprawne zgłoszenie. 
6. Poprawne zgłoszenie to wiadomość e-mail przesłana na adres 
konkurs@motofocus.pl w dniach 26.08.2014 - 01.09.2014 r. do godziny 
23:59 zawierająca odpowiedzi na wszystkie zadane pytania oraz imię i 
nazwisko Uczestnika oraz jego dane adresowe. 
 
Zasady Konkursu 
7. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi prawidłowo odpowiedzieć 
na pytania konkursowe opublikowane na portalu Truckfocus.pl.  
8. Pytania oraz odpowiedzi dostarczył fundator nagród 
9. Spośród prawidłowo zgłoszonych Uczestników Organizator wytypuje 
zwycięzcę: Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania 
nagrodzone zostaną 10.,15.,20., 25. i 30. nadesłana wiadomość e-mail z 
poprawnymi odpowiedziami na wszystkie pytania. 
10. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie 
www.truckfocus.pl po rozstrzygnięciu konkursu. 
11. Do Zwycięzcy zostanie wysłane mailowe powiadomienie o wygranej. 
12. Zwycięzca otrzyma nagrodę droga pocztową  
13. Uczestnik, który odmówi przesłania adresu wysyłki lub osobistego  
odbioru nagrody zostanie zdyskwalifikowany  
 
Nagrody 
13. Nagrodą główną w konkursie jest Radio CB President - model Teddy 
ASC. 
Nagrody  dodatkowe:  
4 zestawy żarówek H4 lub H7 marki OSRAM. 
14. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. 
 
Postanowienia dodatkowe 
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
15. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i 
przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez 
www.motofocus.pl w celach związanych z przeprowadzeniem konkursów 



(zgodnie z ustawą oochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. 
w celu umożliwienia przesłania nagrody). 
17. Udział w konkursie równoznaczny jest wyrażeniu zgody na 
opublikowanie nazwisk Zwycięzców na stronie 
www.TruckFocus.pl , www.Facebook.com/TruckFocus 
18. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyn. 
19. Redakcja www.truckfocus.pl zastrzega sobie możliwość zmiany 
niniejszego regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą 
publikowane na stronie. 
 


