
 
 
 
 

 

Regulamin konkursu „Najpiękniejsza ozdoba na choince w Salonie Volvo Car 
Częstochowa”. 
 
 
 
I. Organizatorem konkursu jest: 
 
Polmax Group Sp. z o.o.; NIP: 5732852722, REGON: 365979231, wpisaną pod numerem KRS 
0000540679 do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Regulamin – niniejszy regulamin nazwą „Najpiękniejsza ozdoba na choince w Volvo Car 
Częstochowa”. 
Czas trwania konkursu – okres czasu począwszy od dnia 26.11.2021 roku  
od godziny 00:00 do dnia 07.12.2021 roku do godziny 23:59 lub dokonania zmiany 
poszczególnych postanowień Regulaminu. 
 
 
II. Postanowienia Regulaminu 
 

§ 1. Zasady konkursu 
1.Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej 
www.volvocarczestochowa.pl oraz fanpaga facebookowego Volvo Car Czestochowa. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest dostępny dla osób do 16 roku życia. 
3. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi na 
innych konkursach. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 
deklaracji o tych faktach. 
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką z naturalnych materiałów, z możliwością 
zawieszenia ich na choince. 
5. Prace można dostarczyć osobiście lub kurierem na adres: Salon Volvo Car Częstochowa, 
ul. Jagiellońska 48,  42-200 Częstochowa do dnia 07.12. 2021 r. 
6. Z każdą pracą powinny być dodatkowo dostarczone: 
  

a. karta zgłoszeniowa  
b. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich  
c. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w 

konkursie „Najpiękniejsza ozdoba na choinkę w Salonie Volvo Car Częstochowa”. 
 
Powyższe dokumenty są do pobrania z naszej strony: www.volvocarczestochowa.pl 

 



7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie prac w Internecie, do druku oraz do zawieszenia ich na choince w Salonie 
Volvo Car Częstochowa. 
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową - Jury. 
9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 
powołana przez Zarząd Polmax Group Sp. z o.o.  w liczbie 3 osób. 
11. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 
- jakość i estetyka wykonania. 
12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 
 
 
 



§ 2 Ogłoszenie wyników Konkursu 
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.volvocarczestochowa.pl, na fanpagu facebookowym Volvo Car Częstochowa oraz na 
instagramie volvo_car_czestochowa w dniu 08.12.2021 r. 
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione mailowo/telefonicznie o wynikach Konkursu 
w terminie do 09.12.2021 roku. 
3. Od 11 grudnia 2021 prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, 
będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpagu Volvo Car Częstochowa, w tym 
dniu również nastąpi zawieszenie ich na choince w Salonie Volvo Car Częstochowa, ul. 
Jagiellońska 48, 42-200 Częstochowa. 
 

§ 3 Nagrody stanowią: 
Z pośród dostarczonych prac zostaną wybrane 3 ozdoby, których autorów nagrodzimy 
prezentami świątecznymi osobiście wręczanymi przez Św. Mikołaja oraz zaprosimy 
Laureatów do wspólnego ozdabiania choinki w sobotę 11.12.2021 r. 

§ 4. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin może ulec zmianie w czasie trwania konkursu w szczególności z przyczyn 
organizacyjno- technicznych. 
2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie 
internetowej www.volvocarczestochowa.pl 
3. Oferta specjalna nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii 
promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie 
Oferty Specjalnej wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak 
działania lub zaniechania osób trzecich, siły wyższej, awarii. 
 

http://www.volvocarczestochowa.pl/

