
Regulamin 
konkursu Wygraj Kurs Prawa Jazdy Kat.B w OSK Pasik

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany na łamach Elbląskiej Multiplatformy Internetowej www.elblag.net nie 
jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
i zakładach wzajemnych.
2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w konkursie, które 
uczestnik akceptuje poprzez wysłanie zgłoszenia.

§ 2. UCZESTNICY
1. Konkursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

2. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Agencji Reklamowej IdealMedia, 
wydawcy Elbląskiej Multiplatformy Internetowej www.elblag.net , pracownicy 
www.elblag.net oraz członkowie ich rodzin.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Organizatorzy informują uczestników 
konkursu, że ich dane osobowe będą publikowane na stronie internetowej www.elblag.net i 
przekazywane organizatorowi konkursu tylko i wyłącznie na potrzeby danego konkursu.

4. Uczestnik konkursu może wysłać dowolna liczbę zgłoszeń .

§ 3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w

Konkursie „Elblag.Net” zatytułowanym „Wygraj Kurs Prawa Jazdy Kat.B w OSK Pasik”.
            2. Organizatorem Konkursu jest Elbląska Multiplatforma Internetowa Elblag.Net, 
mieszcząca się przy ul. Strażniczej 1 w Elblągu oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik al. 
Grunwaldzka 2 lok. 6 Elbląg.
            3. Konkurs trwa od dnia  06 grudnia 2012 r. na łamach Multiplatformy Internetowej 
www.elblag.net  do dnia 28 lutego 2013 r.
            4. Konkurs będzie podzielony na II etapy: I etap to zbieranie zgłoszeń. Poprawnie wysłane 
zgłoszenie na adres: konkursy@elblag.net mają zawierać: dane personalne, wiek, i nagranie filmiku 
(np. telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym bądź innym nośnikiem), przedstawiającego 
wykroczenie lub łamanie przepisów przez kierujących w ruchu drogowym. I etap konkursu w 
którym nastąpi weryfikacja najciekawszych filmików zakończy się 31 stycznia 2013.  II etap – 
poddanie głosowaniu przez internautów nadesłanych filmów zweryfikowanych w etapie I. 
Zakończenie II etapu konkursu nastąpi  28 lutego 2013, co będzie równoznaczne z zakończeniem 
konkursu. Głowna nagrodę otrzyma autor filmiku, który zdobędzie największą liczbę głosów w 
etapie II konkursu, druga nagrodę otrzyma autor filmu, który zdobędzie drugą w kolejności liczbę 
głosów.
         5. Uczestnicy konkursu, którzy zakwalifikują się do II etapu wyrażają zgodę na uczestnictwo i 
promocję konkursu własnym wizerunkiem w formie wywiadów, fotorelacji i videorelacji na łamach 
Multiplatformy Internetowej www.elblag.net     
         6. Elblag.net zastrzega sobie możliwość obróbki nadesłanych materiałów filmowych 
poddanych głosowaniu w taki sposób, by nie były na nich widoczne: tablice rejestracyjne oraz 
twarze kierowców.
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§ 4. NAGRODY

1. Nagrodą główną w konkursie „Wygraj Kurs Prawa Jazdy Kat.B w OSK Pasik” jest Kurs 
Prawa Jazdy Kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik

2. Drugą nagrodą w konkursie jest zniżka w wysokości 50% na kurs Prawa Jazdy Kat. B w 
Ośrodku Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik 

3. Nagrodę główną otrzymają laureaci konkursu, którzy spełnili warunki konkursu i przeszli 
wzorowo wszystkie etapy konkursu „Wygraj Kurs Prawa Jazdy Kat.B w OSK Pasik”.

4. Nagroda główna jest niezbywalna i nie podlega wymianie na inną.
5. Termin wykonania/zorganizowania kursu Kat.B ustala wspólnie z partnerem OSK Pasik 

Elblag.Net

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy 
Konkursu. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu w siedzibie Elblag.Net  w 
redakcji Multiplatformy Internetowej www.elblag.net oraz na na stronie portalu www.elblag.net 
oraz w placówkach partnerów biorących udział oraz wspierających konkurs „ Wygraj Kurs Prawa 
Jazdy Kat. B”
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
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