
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wygraj Co-Drive z Hołkiem” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Wygraj Co-Drive z Hołkiem” zwanej dalej „Konkursem” bądź 

„Akcją”, jest VTD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Śląska 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, 

VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w pod numerem KRS 0000193329, 

o kapitale zakładowym w wysokości 55 000,00 zł, o numerze NIP 5842472854, o numerze REGON 

192763513, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

1.3. Akcja promocyjna jest organizowana w okresie od dnia 13.05.2022 do dnia 25.09.2022 r. 

1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i zwiększenie sprzedaży produktów Organizatora 

objętych Konkursem. 

1.6. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanymi 

dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo 

produktom Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania 

nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub 

kupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

1.7. Organizator ma prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 

„Regulaminem”), pod warunkiem że zmiany nie będą pogarszać sytuacji Uczestników. Informacja o 

zmianie Regulaminu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników przed datą wejścia jej w życie.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla firm założonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.2. W konkursie rejestrowana jest firma, a nie poszczególne osoby reprezentujące firmę, co oznacza, 

że z zakupów rozliczna jest firma całościowo, a nie poszczególni jej pracownicy.  

2.3. Uczestnikiem Konkursu może być firma, która przystąpi do udziału w Konkursie poprzez 

wypełnienie formularzu zgłoszeniowego https://codrive.gr8.com, akceptując tym samym warunki 

Regulaminu i dokona zakupów w firmie Organizatora. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego musi 

nastąpić w terminie 1.06 – 31.08.2022. 

2.4. Zakupy, o których mowa w punkcie 2.3 Regulaminu obejmują marki: MANNOL (cała gama 

produktów) oraz LUCAS (wyłącznie filtry samochodowe). 

2.5. Warunkiem wzięcia udziału w przyznaniu nagród, jest uregulowanie terminowe wszystkich faktur 

zakupowych u Organizatora. Przekroczenie terminu bądź nieuregulowanie faktury będzie skutkować 

wykluczeniem firmy z odbioru nagród. 



 

 

 

 

III. ZASADY KONKURSU: 

3.1. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy się zarejestrować na stronie internetowej: 

https://codrive.gr8.com/ 

3.2. Zakupy dotyczą wszystkich produktów marki MANNOL oraz LUCAS (tylko filtry samochodowe). 

3.3. Firma dokonując zakupów ma możliwość wygrania 3 rodzajów nagród (nagroda A, nagroda B 

oraz nagroda C– szczegółowo opisane w punkcie IV oraz V niniejszego Regulaminu): 

o Nagroda A: gadżety uzyskane za każdorazowe zakupy (kwoty te nie kumulują się) 

o Nagroda B: kumulowana wartość całych zakupów w czasie 01.06.-31.08.22, która upoważnia 

do odbioru biletu wstępu na eliminacje turniejowe na torach kartingowych w 3 miejscach 

Polski, 

o Nagroda C= NAGRODA GŁOWNA: Co-Drive z Krzysztofem Hołowczycem do odbioru w dniu 

25.09.2022 w Olsztynie.  

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE: 

4.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają Nagrody: 

• NAGRODA A:  Za każde jednorazowe zakupy dokonane w czasie 01.06.-31.08.22 klient ma 

możliwość otrzymania następujących gadżetów: 

o Za zakupy o wartości 500zł netto– koszulka bawełniana – maksymalnie 5 sztuk na 

firmę w okresie 01.06.-31.08.22. 

o Za zakupy o wartości 1000zł netto – powerbank 1000pH – maksymalnie 3 sztuki na 

firmę w okresie 01.06.-31.08.22. 

o Za zakupy o wartości 6000zł netto – walizka podróżna firmy HP – maksymalnie 1 

sztuka na firmę w okresie 01.06.-31.08.22. 

• NAGRODA B: Przez okres 01.06.-31.08.22 wartość zakupów danej firmy kumuluje się. Po 

zakończonym konkursie, Organizator weźmie pod uwagę wszystkie faktury zakupowe w 

okresie trwania konkursu i je zsumuje.  

o Za każde wydane 12.000 zł netto firma otrzymuje 1 BILET WSTĘPU na eliminacje na 

torze gokartowym, które będą organizowane w 3 terminach w 3 miejscach w Polsce. 

Bilet wstępu upoważnia udział 1 osoby w eliminacjach na torze gokartowym. Jeśli 

firma przez okres trwania konkursu dokona zakupów za 24.000 zł netto – otrzymuje 

2 bilety wstępu, za 36.000 zł netto – 3 bilety wstępu, za 48.000 zł netto – 4 bilety 

wstępu, za 60.000 zł netto – 5 biletów. Każda firma może maksymalnie uzyskać 5 

biletów na eliminacje. Nawet dokonując zakupów powyżej 72.000 zł netto, firma 

nadal otrzyma 5 biletów na eliminacje.  

o Z każdego miejsca eliminacji na torze kartingowym (terminy wskazane w punkcie 

5.1. niniejszego Regulaminu) do odbioru NAGRODY C będzie upoważnione 6 firm z 

najlepszymi wynikami na torze gokartowym (w sumie 18 firm). 

o Dodatkowo za zakupy w terminie 01.06.-31.08.22: 3 firmy (słownie: trzy) z 

najwyższymi zakupami łączonymi Mannol + Lucas, 2 firmy (słownie: dwie) z 



 

najwyższymi zakupami marki Lucas, 2 firmy (słownie: dwie) z najwyższymi zakupami 

marki Mannol (w sumie 7 firm), będzie upoważnionych do odbioru z automatu 

NAGRODY C 

• NAGRODA C: Co-Drive z Krzysztofem Hołowczycem w Olsztynie w dniu 25.09.2022 – nagroda 

dla 18 zwycięzców z torów gokartowych (po 6 najlepszych osób na każdą lokalizację) + 3 

firmy z najwyższymi zakupami łączonymi Mannol + Lucas w czasie trwania akcji promocyjnej, 

2 firmy z najwyższymi zakupami marki Lucas, 2 firmy z najwyższymi zakupami marki Mannol 

(w sumie 24 osoby), którzy zaproszeni będą do wspólnych jazd testowych na fotelu pasażera 

 

4.2. Eliminacje na torze gokartowym odbywać się będę w 3 terminach i lokalizacjach: 

o 04.09.2022 – tor kartingowy Odejewscy – Nieżychowice / Chojnice 

o 11.09.2022 – tor kartingowy A1 Karting Warszawa 

o 18.09.2022 – tor kartingowy AUTODROM Sosnowiec 

4.3. Każda firma, która otrzyma bilet lub bilety wstępu na eliminacje ma za zadanie wytypować ilość 

osób odpowiednią do ilości otrzymanych biletów. Osoby te, wraz z osobami towarzyszącymi, 

rezerwują datę i miejsce spotkania tym samym zapewniając sobie miejsce w dalszej zabawie. 

4.4. Wydarzenie polegać będzie na przeprowadzeniu jazd na torze gokartowym. Każdy uczestnik 

będzie mógł pokonać kilka przejazdów treningowych przejazdy kwalifikacyjne, z których jeden 

najszybszy będzie brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej. 

4.5. Uczestnik – czyli osoba wytypowana z firmy będzie mogła przyjechać na wydarzenie z osobami 

towarzyszącymi. Ilość osób w sumie, które przyjadą na eliminacje, firma zobowiązuje się wskazać na 7 

dni przed terminem wydarzenia. Podczas spotkania Organizator zapewni wszystkim dodatkowe 

atrakcje w postaci cateringu, rozmów merytorycznych o motoryzacji oraz zabaw towarzyszących o 

tematyce rozrywkowej. 

4.6. Po przebytych eliminacjach w każdej lokalizacji zostaną wyłonieni zwycięscy: 6 osób z każdej 

lokalizacji z najlepszym czasem otrzyma zaproszenie do odebrania NAGRODY C – czyli spotkania z 

Krzysztofem Hołowczycem w dniu 25.09.2022. 

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu należy przesłać Organizatorowi na adres wskazany w 

punkcie 1.1. Regulaminu i nie później niż w terminie 7 od dnia zakończenia Konkursu. 

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.  

5.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, 

adres email i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

5.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail zawarty w Formularzu Rejestracyjnym. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



 

6.1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie 

internetowej Organizatora: www.vtd.com.pl  

6.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację 

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

6.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez VTD Sp. z o.o. (administrator danych 

osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie w tym w szczególności celu wydania Nagród i 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów 

(towarów oraz usług). 

6.4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: hello@vtd.pl 

6.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes 

administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora 

[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. 

6.6. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby 

udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na 

otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o 

atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług). 

6.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik 

ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora 

danych osobowych. 

6.8. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6.9. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane partnerom handlowym Organizatora –dostawcom 

usług potrzebnych do przeprowadzenia Konkursu, a także podmiotom zapewniającym obsługę 

informatyczną Konkursu i firmom kurierskim. 

6.10. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie. Po tym czasie dane 

będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w 

szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora. 

 


