
REGULAMIN KONKURSU 

WZOROWY KIEROWCA 2022 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą WZOROWY KIEROWCA 2022. 

2. Organizatorem Konkursu jest LONTEX Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy 
ulicy Ligockiej 55, zwanym dalej Organizatorem. 

3. Zasady konkurs zawarte są w niniejszym regulaminie. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15.07.2022 godz. 10:00, do 16.07.2022 godz. 
15:00. 

5. Zgłoszenia przyjmowane będą na zlocie ciężarówek „Master Truck Show 2022” w Polskiej Nowej 
Wsi k/Opola, na stoisku LONTEX, w dniach od 15.07.2022 godz. 10:00, do 16.07.2022 godz. 15:00. 
Obowiązkowe jest posiadanie karty kierowcy. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) Posiadanie ważnej karty kierowcy z aktywnościami zarejestrowanymi z okresu minimum 1 roku 
przed dniem zgłoszenia. 

 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1.1. Miejsce 1:  

21-elementowy zestaw narzędzi nasadowych z chwytem kwadratowym 1/2" Teng Tools  
Klucze płasko-oczkowe w zestawie Teng Tools  
15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu Ribe i XZN, z chwytem kwadratowym 1/2" Teng 
Tools  
Zestaw szczypiec uniwersalnych Teng Tools  
Skrzynka narzędziowa Teng Tools  



 

1.2. Miejsce 2 

Klucze płasko-oczkowe w zestawie Teng Tools  
4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu Teng Tools 
121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami  
Skrzynka narzędziowa Teng Tools  

 

1.3. Miejsce 3 

17-elementowy zestaw gwintowników Teng Tools  
Klucze płasko-oczkowe w zestawie Teng Tools  
Skrzynka narzędziowa Teng Tools  
 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową. 

3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 
rozstrzyga Organizator. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej podczas zlotu ciężarówek 
„Master Truck Show 2022” w dniu 16.07.2022 – około 1 godziny przed wręczeniem nagród. 

6. Zwycięzca konkursu musi odebrać nagrodę osobiście podczas oficjalnego wręczenia nagród na 
scenie głównej zlotu ciężarówek „Master Truck Show 2022” w dniu 16.07.2022 o godzinie 16:00. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na nieograniczone 
czasowo udostępnienie imienia i nazwiska oraz wizerunku, w postaci zdjęcia, w celu umieszczenia go 
na branżowych stronach internetowych (transport i logistyka), mediach społecznościowych, 
publikacjach w czasopismach branżowych (transport i logistyka). 

 

 

 



§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu 
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i 
interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 


