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REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY” 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj kurs prawa jazdy” i jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Jazdy ALFA, Spółdzielnia Socjalna Kuźnia oraz Centrum 

Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zwanym dalej organizatorem. 

3. Konkurs realizowany jest w terminie od 27.10.2020 r. do 31.12.2020 r. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a) I etap – test wstępny dostępny do 29.11.2020 na stronie www.cil.org.pl, 

b) II etap – test komputerowy dla wyłonionych w I etapie finalistów. 

5. Do II etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych pięciu uczestników, którzy udzielili 

najwięcej poprawnych odpowiedzi na teście wstępnym.  

6. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, zostaną powiadomieni drogą 

telefoniczną i/lub na podany adres e-mail. 

7. Regulamin konkursu określa w szczególności:  

a) uczestników konkursu,  

b) procedurę przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.  

8. Ogólny nadzór nad realizacją oraz przeprowadzenie konkursu należą do kompetencji 

organizatora i będą prowadzone przez koordynatora.  

9. Informacje na temat Konkursu zamieszczane są na stronie internetowej: www.cil.org.pl.  

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 32 670 20 14. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która: 

a) jest osobą pełnoletnią, 

b) udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania testowe zamieszczone w formularzu „Wygraj kurs 

prawa jazdy”, do którego odnośnik znajduje się na stronie internetowej: www.cil.org.pl, 

c) poda swoje dane osobowe w formularzu testu wstępnego tj. imię, nazwisko, adres e-mail, 

numeru telefonu, 

c) nie jest pracownikiem Szkoła Jazdy ALFA, ul. Polska 14b Zawiercie / ul. Marii Dąbrowskiej 

13 Łazy, 

d) nie jest pracownikiem Spółdzielnia Socjalna Kuźnia, ul. Wierzbowa 16H, 42-400 Zawiercie, 

e) nie jest pracownikiem Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie. 
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§ 3 

NAGRODY 

 

1. Nagrodą w konkursie jest: 

a) za zdobycie pierwszego miejsca – darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B, 

b) za zdobycie drugiego miejsca – 1 tysiąc złotych zniżki na kurs prawa jazdy kategorii B, 

c) za zdobycie trzeciego miejsca – 500 zł zniżki na kurs prawa jazdy kategorii B. 

Wszystkie nagrody zrealizowane zostaną w Szkoła Jazdy ALFA w Zawierciu. 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełnia wszystkie warunki z § 2  

i udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na teście komputerowym przygotowanym dla 

finalistów konkursu. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na podany numer telefonu lub/i adres  

e-mail.   

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu,  

w formularzu, który znajduje się na we wspomnianym odnośniku. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie 

oraz Klauzuli informacyjnej.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: cil@cil.org.pl 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie internetowej organizatora. 

 

Zawiercie, 27.10.2020 


