Regulamin konkursu “PIMP YOUR CAR" na najbardziej zabrudzone auto.
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie jest firma Carsist Sp. Z O.O
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 3.12.2021 i trwa do dnia 13.12.2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.12.2022 r. na
facebooku ShineSist.
4.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.12.2022 r. tj. Do godziny 23:59
5.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są właścicielami pojazdu biorącego udział w konkursie
oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych.
7.
W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy portalu facebook, przyjmujemy zgłoszenia z realnych kont,
posiadających zdjęcie, opatrzone imieniem i nazwiskiem (imię i nazwisko można wysłać także za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na messengerze ShineSist)
8.
Nagrodą w konkursie jest kompletny detailing samochodu w studiu ShienSist. Włączając w to także drobną
renowację foteli skórzanych w aucie (uszkodzenia nie wymagające naprawy tapicerskiej) Nagrody NIE MOŻNA
zamienić na równowartość pieniężną, jak również przekazać osobom trzecim.
9.
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu konkursu.
10. “Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związana z organizacją konkursu na
łamach serwisu”
11. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem
shinesist.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest pełen detailing wnętrza i zewnętrza auta (poprzez kompleksowe czyszczenie
samochodu, zabezpieczenie karoserii, zabezpieczenie felg, zabezpieczenie elementów chromowanych,
zabezpieczenie elementów lakierowanych strukturalnie, zabezpieczenie listw dekoracyjnych tzn. Pianoblack z
powłoką dwuletnią o stopniu twardości 6H, zabezpieczenie skóry lakierem bezbarwnym, zabezpieczenie tapicerki
oraz cockpitu tzn. Dressingiem, ozonowanie) Wartość nagrody to kwota do 6 tysięcy złotych zależna od stanu
samochodu biorącego udział w konkursie)
2. Organizator wybierze Zwycięzcę spośród Uczestników którzy wykonają zadanie konkursowe określone w ust. 4
3. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora, poprzez ocenę zdjęć udostępnionych pod
postem Konkursowym, oceniać będą fachowcy pracujący w firmie, którzy z biorących w organizowanym Konkursie
aut ocenią który z samochodów najbardziej potrzebuje autodetailingu przeprowadzonego przez ShineSist.
4.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie następujących czynności:
wstawienie zdjęcia swojego auta
udostępnienie posta konkursowego na swoim profilu w relacji
polubienia strony ShineSist
oznaczyć w komentarzu pod zdjęciem konkursowym, 3 bliskie osoby które fascynują się motoryzacją.
5.
Wymagania dot. Auta
Auto musi być zabrudzone im auto jest brudniejsze wewnątrz bądź na zewnątrz tym większa szansa na wygraną
Auto nie może być powypadkowe, ani uszkodzone w szczególności poprzez: wgniecenia, uszkodzone felgi, dziury w
tapicerce
6. W ramach konkursu nie wykonujemy: renowacji felg, usuwania wgnieceń- dużych, napraw blacharsko- lakierniczych
7.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 13.12.2021r. na profilu ShineSist
8.
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej tj. Za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez messenger na profil z którego zostało
przyjęte zgłoszenie konkursowe (zdjęcie) Ponadto, informacje o Zwycięzcy tj. Imię i nazwisko zostanie opublikowane
na fanpage ShienSIst.
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NAGRODA
Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, oraz numer NIP- jeśli posiada,
a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lubi
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do przekazania pojazdu w dniu wyznaczonym przez organizatora.
Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody, wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę
Konkursu błędnych danych wymienionych w ust. 2 powyżej wprowadzanie Organizatora przez Zwycięzce w
błąd co do pełnoletniości Zwycięzcy, bądź posiadania własności w stosunku do pojazdu opublikowanego na
zdjęciu pod postem konkursowym Organizatora, niestawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez
Organizatora celem odbioru Nagrody.
Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
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OBOWIĄZAEK INFORMACYJNY/ DANE OSOBOWE
Organizator informuje, że: administratorem danych osobowych Uczestników jest Jan Adamowicz prowadzący
działalność gospodarzą pod firmą “CARSIST SP Z O.O” z siedzibą w 26-600 Radom, Stefana Żeromskiego 65,
posiadający REGON: 383795741, NIP 7962991457, zwana dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników:
imię i nazwisko
adres e-mail
numer telefonu
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu oraz wydania Nagrody i
nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnik posiada prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu
wyłonieniu Zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, z wyłączeniem
danych osobowych Zwycięzcy zostaną poddane anonimizacji.
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PRAWA AUTORSKIE
Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania jego ruchomości
-auta utrwalonego na zdjęciach i filmach bedących w późniejszym terminie
wykorzystanych do kampanii reklamowej ShienSist.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie
2.
przez jego Uczestników.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
4.
danych przez Uczestnika Konkursu.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i
6.
wynikłe z tego tytułu skutki.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

