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Regulamin konkursu „PANEK – wyjątkowa sztuka” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „PANEK – wyjątkowa 

sztuka” („Konkurs”), w tym prawa i obowiązki jego uczestników. 

2. Organizatorem Konkursu jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 

208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000324104, NIP 

6922461623 („Organizator”). 

3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik obowiązany jest zapoznać się  
z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.  

4. Uczestnictwo w  Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie na 

zasadach wskazanych w Regulaminie. 

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana w tym celu 

przez Organizatora. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs 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.). 

7. Terminy pisane z wielkich liter niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w 

aktualnie obowiązującym Regulaminie Usługi PANEK CARSHARING („Regulamin CS”). 

Regulamin CS dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce 

Regulamin oraz w siedzibie Organizatora. 

§ 2 Uczestnicy i zasady Konkursu  

8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego projektu oklejenia 

samochodu należącego do floty Organizatora („Projekt”).       

 

9. W celu stworzenia Projektu oraz wzięcia udziału w Konkursie Organizator udostępni uczestnikom 

do pobrania następujące załączniki: 

a) księgę znaku Organizatora; 

b) siatkę samochodu oraz jego rzuty – przedni, boczny oraz tylny; 

c) umowę przeniesienia autorskich prawa majątkowych do Projektu. 

 

10. Projekt powinien spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności: 

• być wykonany na rzutach/siatce udostępnionych przez Organizatora;  

• zawierać elementy udostępnione w księdze znaku: logo słowne i graficzne 

• być w kolorach określonych w księdze znaku wraz z pochodnymi; 

• być plikiem/plikami zapisanym jako grafika wektorowa;  

• nawiązywać do usługi PANEK Carsharing świadczonej przez Organizatora 

• w Projekcie nie mogą być uwidocznione reklamy lub banery, nazwy innych firm lub marek; 

• oklejenie nie może obejmować szyb, dachu oraz lamp samochodu;  

• Projekt nie może zawierać treści ani obrazów wulgarnych, obraźliwych, zawierających 

zachowania agresywne lub niecenzuralne, stanowiących agitację religijną lub polityczną, 

naruszających dobra osobiste lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

• Uczestnik może oznaczyć Projekt swoim nazwiskiem lub pseudonimem 
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Projekt zawierający zakazane treści lub obrazy, niespełniający powyższych wymagań, zostanie 

wykluczony z Konkursu. 

 

11. Konkurs ogłoszony jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz 

Instagram oraz na stronie internetowej www.panekcs.pl.   

12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. 

13. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) i zwycięzcą („Zwycięzca”) może być wyłącznie pełnoletnia 

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyśle na adres e-mail: 

marketing@panek.eu (tytuł maila: PANEK – wyjątkowa sztuka), w terminie określonym w 

Regulaminie, swój autorski Projekt zgodny z wymaganiami z pkt 10 Regulaminu, z zastrzeżeniem 

jednak, że nagroda lub wyróżnienie w Konkursie mogą być przyznane wyłącznie Zwycięzcy lub 

Uczestnikowi, który: 

a) spełnia warunki opisane w Regulaminie CS dla Klienta, jest Klientem i posiada aktywne Konto w 

Usłudze zarejestrowane i prowadzone przy użyciu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanego w 

Konkursie; 

b) w odniesieniu do Zwycięzcy - przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Projektu na 

zasadach określonych w umowie udostępnionej przez Organizatora. Uczestnik nie jest uprawniony do 

dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie przygotowanej przez Organizatora, nie przewiduje się 

negocjacji umowy. 

 

14. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie do Organizatora Projektu oświadcza, iż: a) jest wyłącznym 

autorem Projektu, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Projektu, który jest 

pozbawiony jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążony prawami i roszczeniami osób trzecich; 

c) akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu. 

15. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, przez których rozumie się osoby 

zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające 

w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą bezpośrednio w przygotowaniu 

Konkursu. Uczestnikami Konkursu nie mogą być ponadto członkowie najbliższej rodziny osób,  

o których mowa w zdaniu poprzednim. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. 

16. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału  

w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie 

Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając informację drogą elektroniczną na adres e-mail: 

marketing@panek.eu.  

17. Uczestnik przesyłając Projekt  do Konkursu potwierdza, że jest jego autorem oraz, że przysługują 

mu pełne majątkowe prawa autorskie do Projektu, a ich wykorzystanie przez Organizatora w Konkursie 

nie naruszy jakichkolwiek praw Uczestnika ani osób trzecich. Wyklucza się z Konkursu Projekt 

tworzony wspólnie (współautorstwo) Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez 

Organizatora na skutek naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich. 

18. Uczestnik, który przesłał Projekt w Konkursie i nie został Zwycięzcą Konkursu, z chwilą jego 

przesłania, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo oraz 

nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Organizatora z Projektu na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. Organizator jest uprawniony do opublikowania wszystkich 

Projektów w albumie utworzonym na stronie internetowej Organizator oraz na portalu 

społecznościowym Facebook wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska ich autorów. Uczestnicy 

http://www.panekcs.pl/
mailto:marketing@panek.eu
mailto:marketing@panek.eu
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wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o ich autorstwie (publikacja, nazwiska, imienia, 

pseudonimu). 

19. Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Projektów, z zastrzeżeniem, że 

nagrodzony może zostać tylko jeden Uczestnik i jeden Projekt. 

20. Harmonogram Konkursu przedstawia się następująco: 

a) rozpoczęcie Konkursu – 21 maja 2021r., godz. 12:00; Projekty należy przesyłać drogą mailową na 

adres marketing@panek.eu w terminie do dnia 4 czerwca do godziny 23:59; za przesłane w terminie 

uznaje się projekty zawarte w wiadomości mailowej, która wpłynęła na skrzynkę odbiorczą 

Organizatora we wskazanym terminie; 

b) w dniu 11 czerwca 2021 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na swojej stronie internetowej oraz 

profilu na portalach społecznościowych oraz poinformuje Zwycięzcę o wygranej;  

§ 3 Rozwiązanie Konkursu 

21. Zwycięzcę wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Zadaniem 

Komisji Konkursowej będzie w szczególności:  

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,  

b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu, 

c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

22. Organizator przyzna w Konkursie 1 nagrodę.   Dokonując wyboru Zwycięzcy Komisja Konkursowa 

weźmie pod uwagę względy estetyczne oraz kreatywność Uczestników. Organizator może przyznać 

dodatkowe wyróżnienia, o których mowa w 27 Regulaminu. 

23. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości mailowej. Zwycięzca po otrzymaniu 

informacji o wygranej obowiązany jest pobrać ze strony Konkursu formularz umowy przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, wypełnić wymaganymi danymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

PESEL), podpisać oraz przesłać do Organizatora. Podpisanie umowy może nastąpić na dwa sposoby 

wedle wyboru Zwycięzcy:  

a) umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, uzupełnić wymaganymi danymi osobowymi 

a następnie opatrzyć własnoręcznym podpisem w formie czytelnego imienia i nazwiska – dwa 

oryginalne podpisane egzemplarze należy przesłać do Organizatora na adres wskazany w pkt 2 

Regulaminu;  

b) umowę należy wypełnić wymaganymi danymi osobowymi, zapisać w formacie pdf, a następnie 

złożyć kwalifikowany certyfikatem podpis elektroniczny równoznaczny w skutkach prawnych z 

własnoręcznym podpisem – plik umowy z kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać 

na adres: marketing@panek.eu.  

24. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci: 

a) jednorazowego bonusu („Bonus”) o wartości 3000 zł brutto (trzy tysiące złotych brutto) do 

wykorzystania w Usłudze PANEK Carsharing na zasadach obowiązujących w Regulaminie CS oraz 

b) w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaistnieje obowiązek uiszczenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych - dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 

podatkowi obciążającemu Zwycięzcę w wysokości 333,33 zł, przeznaczoną na zapłatę podatku od 

nagrody w postaci Bonusu i dodatkowej nagrody pieniężnej .  

mailto:marketing@panek.eu
mailto:marketing@panek.eu
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Przed wydaniem nagrody w postaci Bonusu Organizator pobierze od Zwycięzcy podatek dochodowy 

od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie 

podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Zwycięzca zobowiązuje się podać 

Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.  

25. Przyznanie nagrody Zwycięzcy nastąpi po podpisaniu przez Zwycięzcę z Organizatorem umowy 

przeniesienia autorskich prawa majątkowych do Projektu. Konto Zwycięzcy spełniającego warunki z 

pkt 13 Regulaminu zostanie doładowane w Usłudze PANEK Carsharing Bonusem w ciągu 48 godzin 

od zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich.  

26. Bonus musi zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od daty jego przyznania. Po upływie tego 

terminu Bonus traci ważność, a niewykorzystana część Bonusu przepada i nie można go użyć. Zasady 

korzystania z Bonusu określa dodatkowo Regulamin CS w pkt 52. 

27. Organizator może przyznać wyróżnienia innym niż Zwycięzca Uczestnikom Konkursu. 

Wyróżniony Uczestnik musi spełniać warunki określone w pkt 12 a) Regulaminu. Wyróżniony 

Uczestnik otrzyma Bonus o wartości 100 zł brutto (sto złotych brutto) do wykorzystania w Usłudze 

PANEK Carsharing na zasadach obowiązujących w Regulaminie CS. Bonus musi zostać wykorzystany 

w ciągu 1 miesiąca od daty jego przyznania.  Po upływie tego terminu Bonus traci ważność, a 

niewykorzystana część Bonusu przepada i nie można go użyć. Zasady korzystania z Bonusu określa 

dodatkowo Regulamin CS w pkt 52. Wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni w wiadomości 

mailowej. 

28. Jeżeli Zwycięzca:  

a)  nie spełnia warunków określonych w pkt 12 a) Regulaminu lub 

b) nie wskaże danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych lub 

c) nie wskaże swoich danych osobowych w umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych lub  

nie prześle umowy przeniesienia autorskich prawa majątkowych do Projektu w terminie 14 dni od 

ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 23 Regulaminu. 

Uczestnik traci tytuł Zwycięzcy Konkursu, a nagroda przepada na rzecz Organizatora,. W takim 

przypadku Organizator jest uprawniony, ale nie zobowiązany do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

29. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w 

celu organizacji Konkursu. Dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres e-mail, inne 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i wypełnienia wymaganych prawa obowiązków są 

przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem danych osobowych, w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikami i udostępnienia informacji o jego 

wynikach, jak również dla celów podatkowych (jeżeli dotyczy). Organizator informuje, że podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak ich Pani/Pan nie poda, nie będzie 

Pani/Pan mógł, wziąć udziału w Konkursie, odebrać nagrody, jak również o przysługującym Pani/Panu 

prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia i wycofania zgody na 

ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie 

internetowej Organizatora www.panekcs.pl w zakładce Aktualności oraz w siedzibie Organizatora. 
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30. W sprawie przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych Panek S.A. wysyłając maila na adres iodo@panek.eu lub listownie na 

adres siedziby Organizatora z dopiskiem „IODO”. 

31. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować na adres Organizatora zawarty w pkt 2 

Regulaminu lub drogą e-mail na adres: reklamacje@panekcs.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w 

terminie 14 dni od ich otrzymania. 

32. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora 

www.panekcs.pl w Carsharing News/Aktualności. 

33. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem za pośrednictwem maila. 

34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, 

jak również do zakończenia/unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie. O zmianie Regulaminu lub 

o zakończeniu/unieważnieniu Konkursu Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem 

www.panekcs.pl. oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych. Zmieniony Regulamin 

zostanie zamieszczony zgodnie z pkt 32 Regulaminu. Zmiana Regulaminu lub 

zakończenie/unieważnienie Konkursu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez  Uczestnika w 

ramach Konkursu. 

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 roku. 

 

mailto:iodo@panek.eu
mailto:reklamacje@panekcs.pl
http://www.panekcs.pl/

