Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Otwórz i sprawdź
czy wygrałeś”(zwanym dalej „Konkursem”).
2. Konkurs organizowany jest przez AP Trans Energy Sp. Z o.o. , 42-772 Pawonków, ul.
Zawadzkiego 64, wpisanymi w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000596120,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, o kapitale zakładowym 150000.00 zł, NIP 629-2473-753 (zwanym dalej „Organizator”)
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny, na stronie
www.aptrans.pl a także w siedzibie Organizatora
5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.
6. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i
dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie

„Uczestnikami”
7. Z zastrzeżeniem ust 8 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, lub spółek powiązanych z nim
kapitałowo;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub

stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także
osobą pozostającą we wspólnym pożyciu
c) osoby nie posiadające miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
(Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej)

Informacja o formie organizacji Konkursu

1.

Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną,
loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z
2015 r., poz. 612 z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art.
919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.)

Czas trwania Konkursu
1. Konkurs Trwa od 13.07.2020 do czasu wyczerpania pełnej puli nagród. Okres ten nie obejmuje
wydania nagród

Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję
Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. W oznakowanych workach Śruty Sojowej Ekstrudowanej NON GMO produkcji AP Trans
Energy Sp. Z o.o. zostaną umieszczone specjalnie oznakowane kupony.
2. I etap: Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego na stronie www.aptrans.pl wraz z
autorskim sloganem reklamowym na temat AP Trans Energy. Spośród nadesłanych propozycji
Komisja Konkursowa, raz w miesiącu wyłoni dziesięciu Laureatów, którzy otrzymają worek
śruty sojowej Ekstrudowanej NON GMO produkcji AP Trans Energy

3. II etap: raz na trzy miesiące nagrodzeni Uczestnicy z I etapu będą mieli możliwość wygrania
telewizora. Zadaniem konkursowym będzie nadesłanie wideo z opinią o naszych produktach
oraz pozdrowieniami dla AP Trans Energy. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa
wyłoni zwycięzcę, który otrzyma telewizor.
4. III etap: raz w roku nagrodzeniu Uczestnicy z II etapu, którzy wygrali telewizor, będą mieli
możliwość wygrania ekskluzywnych wakacji dla dwóch osób. Zadaniem konkursowym będzie
nagranie spotu reklamowego AP Trans Energy wraz z dokumentacją zdjęciową gdzie i w jaki
sposób Uczestnik wykorzystuje produkty AP Trans Energy. Komisja Wyborcza spośród
wszystkich zgłoszeń wybierze Zwycięzcę nagrody głównej. Zwycięzca Nagrody Głównej
zobowiązuje się do przeprowadzenia relacji filmowo-zdjęciowej z wygranej wycieczki.

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są (zwane dalej „Nagrodą”):
a) szczęść tysięcy worków Śruty Sojowej Ekstrudowanej NON GMO produkcji AP Trans
Energy – w I etapie (co miesiąc dziesięciu zwycięzców);
b) dziesięć telewizorów – w II etapie (co trzy miesiące jeden zwycięzca)

c) jeden wyjazd wakacyjny dla dwóch osób - w III etapie (raz w roku jeden zwycięzca)
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie dowodu zakupu worka 25 kg Śruty sojowej
Ekstrudowanej NON GMO produkcji AP Trans Energy

Postanowienia Końcowe
1. Podstawę prowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jest jedynym

dokumentem określającym zasady poszczególnych konkursów. Wszelkie objaśnienie i
interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych Uczestników z
chwilą zgłoszenia się Uczestnika do konkursu. Uczestnik tym samym wyraża zgodę na
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora całości praw majątkowych Uczestnika do Pracy

Konkursowej i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola
eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1231, ze zmianami), a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką
cyfrową, techniką reprograficzną,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego
pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w

jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia
lub identyfikacji Fundatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także
przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne,
na płytach, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
h) wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej o których mowa w art. 46 ustawy o

prawie autorskim i prawach autorskich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
5. Z chwilą przystąpienia do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego
wizerunku w celach promocyjnych Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności nawiązania kontaktu z
potencjalnym Laureatem z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

Ponadto informujemy że:
1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest
AP Trans Energy Sp. z o. o. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
4.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,

c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon 5.
5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz
przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się
z Organizatorem

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po
przekazaniu ich do sponsora nagrody).

