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Regulamin Konkursu MANITOU CUP – 16 czerwca 2018 

 

1. Organizator Konkursu:  

MANITOU POLSKA SP. Z O.O., Mszczonowska 86, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn 

 

2. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany na terenie Targów OPOLAGRA 2018, 

Lotnisko Kamień Śląski k. Opola.  

 

3. Czas organizacji konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w terminie 16 czerwca 2018. 

 

4. Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających 

stosowne uprawnienia do obsługi maszyn.  

 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane 

w celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników 

przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.). Podanie danych ma charakter 

dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz 

możliwość ich poprawiania.  

 

6. Zasady udziału w Konkursie. Chcąc wziąć udział w konkursie należy w terminie do 08 czerwca 2018 

roku do godziny 23.59 przesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego na adres 

mailowy: w.mincberg@manitou-group.com.  

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.  

 

Każdy z zawodników przystępuje do zadania konkursowego (ładowarka teleskopowa – przejazd 

podstawowy, ładowarka przegubowa - finał) na terenie placu konkursowego dla maszyn (regulamin 

placu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) w  terminie 16 czerwca 2018. Zadanie 

konkursowe zostanie przedstawione w dniu odbywania się konkursu.  

Ogłoszenie wyników Konkursu: Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, składająca się z 3 

osób, wybierze spośród wszystkich uczestników 3 finalistów, którzy z prawidłowo wykonanego zadania 

konkursowego uzyskają najwyższą sumę punktów. Komisja przyzna uczestnikom kolejno I, II i III 

miejsce.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 czerwca po zakończeniu konlkursu przez osobę 

prowadzącą konkurs na terenie placu konkursowego dla maszyn. 
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7. Nagroda w Konkursie:  

Przyznane zostaną następujące nagrody:  

Nagrodą za I miejsce w Konkursie jest bon pieniężny do realizacji w sklepach MEDIAMARKT o wartości 

700 zł brutto do wykorzystania do dnia 31.12.20181.  

Nagrodą za II miejsce w Konkursie jest bon pieniężny do realizacji w sklepach MEDIAMARKT o wartości 

500 zł brutto do wykorzystania do dnia 31.12.20182.  

Nagrodą za III miejsce w Konkursie jest bon pieniężny do realizacji w sklepach MEDIAMARKT o wartości 

300 zł brutto do wykorzystania do dnia 31.12.20183.  

Przekazanie nagród Zwycięzcom: nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w dniu 16 czerwca 2018. 

W przypadku nieobecności Zwycięzcy zostanie przesłana przez Organizatora Konkursu pocztą kurierską 

w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

 

8. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła Wewnętrzną Komisję 

Nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  

 

9. Reklamacje: Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu MANITOU CUP mogą być zgłaszane 

wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dopisek 

Konkurs MANIITOU CUP. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu 

poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.  

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.  

10. Postanowienia końcowe:  

Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu w terminie od 14 maja 2018 

roku do 30 czerwca 2018 roku. Regulamin Konkursu będzie dostępny również w biurze obsługi 

Konkursu MANITOU CUP podczas tragów OPOLAGRA.  

 

 

                                                           
1 Nagrody składają się z nagród rzeczowych w postaci bonów pieniężnych o wartościach: 700 PLN, 500 PLN oraz 
300 PLN do wykorzystania na zakup sprzętu RTV/AGD oraz nagród pieniężnych odpowiadających wartościowo 
11,11% wartościom nagród rzeczowych, przy czym nagrody rzeczowe wydawane będą zwycięzcom, a wartości 
11,11% przeznaczone na podatek zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Nagradzający - Manitou Polska - dokona 
wpłaty podatku od nagród rzeczowych do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz sporządzi i przekaże 
Urzędowi Skarbowemu stosowną deklarację/informację podatkową po zakończeniu roku,  
w którym nastąpiło rozwiązanie konkursu Manitou Cup i przekazanie nagród.  
2 jw. 
3 Jw. 


