
 

REGULAMIN KONKURSU „OCEŃ I WYGRAJ” 
 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wystawienie opinii na temat obsługi w jednym z naszych 

salonów Grupa Germaz na odpowiedniej wizytówce Google oraz przekazanie linku do opublikowanej 

recenzji na adres: konkurs@germaz.pl wraz z oświadczeniem: „Ja niżej podpisana/y ……………………… 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. 

w celu udziału w konkursie „Opiniuj i Wygrywaj” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach marketingowych.”  

Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej uniemożliwia udział w Konkursie.  

2. Recenzję ma prawo zgłosić każda osoba, która skorzystała z usług lub dokonała zakupu w jednym z 

naszych salonów we Wrocławiu i Zielonej Górze.   

3. Nagrodą w konkursie jest voucher na weekendowy pobyt w Czarna Góra Resort – na jedną noc, dla 

dwóch osób.  

4. Nagrody będą przyznawane cyklicznie, w odstępach co miesiąc. Pierwszy okres rozpoczyna się z 

dniem 1.02.2020 

5. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent finansowy.  

6. Zwycięzcy nagrody głównej są zobowiązani do zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych 

od wygranej nagrody głównej, o ile spełnione zostaną przesłanki ustawowe do jego zapłaty. W takim 

wypadku wpłacenie należnego podatku na konto wskazane przez Organizatora jest warunkiem 

koniecznym do otrzymania nagrody głównej. 

7. Wszystkie wystawione i wysłane recenzje w danym miesięcznym okresie, spełniające wymagania 

wskazane w pkt 1, będą podlegały ocenie przez jury Konkursu poprzez przyznanie recenzji odpowiedniej 

liczby punktów stosując następujące kryteria punktowania:  

a) przydatność opinii dla innych użytkowników – od 0 do 10 pkt,  

b) kreatywność i styl informacji zawartych w ankiecie – od 0 do 5 pkt.  

Nagrodę otrzyma jedna osoba, której recenzja została oceniona przez jury Konkursu na najwyższą liczbę 

punktów z pośród pozostałych recenzji.  

8. Recenzje ocenia jury Konkursu w składzie: kierownicy serwisów, kierownicy salonów i manager 

marketingu D.S. Germaz.  

9. Jury będzie oceniać zgłoszenia konkursowe, nie później niż w terminie 21 dni od końca danego 

miesięcznego okresu.  

10. Recenzje Konkursowe zgłoszone w danym okresie miesięcznym nie biorą udziału w przyznawaniu 

nagrody za kolejne okresy miesięczne.  

11. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 

przez Organizatora treści Opinii lub jej elementów w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek zakresie lub 

czasie.  



12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu, 

przy czym negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się weryfikacji oznacza utratę 

prawa do dalszego udziału w Konkursie lub nagrody.  

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy D.S. Germaz ani ich najbliższa rodzina 

pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym.  

 


