REGULAMIN KONKURSU
„Najbezpieczniejszy Młody Kierowca 2022”

Rozdział 1: Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca 2022”, zwanego
dalej „Konkursem” jest Polski Związek Motorowy wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000036662, NIP 521-033-48-79 (dalej: „Organizator” lub „PZM”).
1.2. Konkurs prowadzony jest w trzech etapach:
1. Eliminacje - test online aktywny od 12 sierpnia – 28 sierpnia 2022 r.,
2. Półfinał – zadania sprawnościowe na „Torze Poznań” w Poznaniu, 10 września
2022 r.
3. Finał Międzynarodowy - Finale „FIA Region I Best Young Driver Final 2022”,
Madryt, Hiszpania, 9 października 2022 r.
Rozdział 2: Zasady Konkursu
2.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”)
w wieku 18-25 lat, tj. urodzone nie wcześniej niż 9 października 1997 i nie później niż
10 września 2004 r., które w momencie udziału w Konkursie posiadały ważne prawo
jazdy
kat.
B
a
następnie
zalogowały
się
na
stronie
www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl, zaakceptowały Regulamin Konkursu i
wzięły udział w Konkursie.
2.2. Uczestnicy finału konkursu muszą posługiwać się językiem polskim i angielskim
z uwagi na międzynarodowy charakter konkursu.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a. pracownicy Organizatora,
b. osoby, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu,
c. najbliżsi osób, o których mowa w pkt a i b,
d. osoby nieletnie, tj. takie, które nie ukończyły 18. roku życia,
e. osoby powyżej 25 roku życia,
f. osoby, które nie posiadają ważnego prawa jazdy kat. B
2.3. Pierwszy etap Konkursu jest organizowany i przeprowadzany w serwisie
www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl w okresie od dnia 12 sierpnia 2022 r.
do dnia 28 sierpnia 2022 r., g. 23.59.
2.4. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na 30 pytań konkursowych
zamieszczonych w serwisie. Pytania wielokrotnego wyboru podzielone są

na następujące kategorie tematyczne: przepisy ruchu drogowego, pierwsza pomoc
przedmedyczna, największe zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekojazda
oraz zachowanie w sytuacjach krytycznych. Każdy Uczestnik będzie odpowiadał
na losowo przyznane pytania z danych kategorii z puli 200 pytań.
2.5. Każdy Uczestnik może rozwiązać test maksymalnie trzykrotnie. Pod uwagę będzie
brany najlepszy wynik z ewentualnych trzech prób. Czwarte i kolejne podejście do
rozwiązania testu, również pod pseudonimem, ale z tego samego numeru IP, będzie
skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
2.6. Spośród odpowiedzi udzielonych przez Uczestników biorących udział
w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze 25 osób, które odpowiedzą prawidłowo
na największą ilość pytań w jak najkrótszym czasie.
2.7. Zwycięzcy eliminacji zostaną powiadomieni drogą mailową i/lub telefoniczną,
na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail i numer telefonu,
o zakwalifikowaniu do Półfinału.
2.8. W razie braku możliwości kontaktu z jedną z osób wybranych zgodnie z pkt 2.7
Regulaminu do dnia 2 września 2022 r. lub w razie otrzymania w tym terminie
informacji od jednej z tych osób osoby, że dana osoba nie ma możliwości uczestnictwa
w Półfinale – osoba, która w Eliminacjach udzieliła kolejno największej ilości
prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie zostanie półfinalistą w miejsce tej
pierwszej osoby.
2.9. Półfinał Konkursu zostanie zorganizowany i przeprowadzany na terenie TORU
POZNAŃ, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo w dniu 10 września 2022 r.
2.10. Półfinaliści zobowiązani są na swój koszt i we własnym zakresie dotrzeć
na miejsce przeprowadzenia Półfinału Konkursu, gdzie zostaną poproszeni o okazanie
ważnego prawa jazdy kat. B.
2.11. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do noszenia jednolitych strojów
przygotowanych i dostarczonych przez Organizatora podczas wszystkich oficjalnych
etapów Półfinału i Finału.
2.12. Zadaniem uczestników Półfinału Konkursu jest udzielenie odpowiedzi
na teoretyczne pytania konkursowe o tematyce wymienionej w punkcie 2.4 niniejszego
Regulaminu oraz wykonanie zadań praktycznych o tej samej tematyce.
2.13. Spośród odpowiedzi udzielonych przez uczestników Półfinału Konkursu oraz
wykonanych zadań, Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych rozwiązań, które
zostaną nagrodzone. Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów weźmie pod uwagę
w szczególności takie kryteria jak poprawność odpowiedzi na pytania teoretyczne i
czas wykonania zadań praktycznych.
2.14. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej na miejscu Półfinału Konkursu.
2.15. Nagrody należy odebrać osobiście na miejscu Półfinału Konkursu.

2.16. Nagrody wydawane są na podstawie prawa jazdy laureatów.
2.17. Laureat nagrody głównej w Półfinale Konkursu, będzie zobowiązany do zawarcia
umowy użyczenia z Fundatorem tej nagrody.
2.18. W Finale „FIA Region I Best Young Driver Final 2022” odbywającym się na
terenie w Hiszpanii – Madryt, może wziąć udział 2 (dwóch) najwyżej sklasyfikowanych
laureatów Półfinału Konkursu, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 oraz posługują się
językiem angielskim, począwszy od najwyżej sklasyfikowanego laureata Półfinału
Konkursu. Polski Związek Motorowy pokrywa koszt podróży między miejscem
zamieszkania laureatów a miejscem rywalizacji finału, koszt podróży powrotnej oraz
koszt noclegu od 7 do 9 października 2022 r.
Rozdział 3: Nagrody Półfinału Konkursu
Nagrodami w Półfinale Konkursu są:

3.1.

Miejsce 1
a)

b)

c)

d)

użyczenie samochodu osobowego segment C od 10 września 2022 r.
do 6 października 2022 r., o wartości 1.700 zł (słownie: tysiąc siedemset
złotych 00/100);
voucher na pobyt weekendowy (piątek – niedziela) wraz z osobą
towarzyszącą w hotelu czterogwiazdkowym; pakiet obejmuje nocleg,
wyżywienie, 1 zabieg odnowy biologicznej dla laureata i osoby
towarzyszącej; wykorzystanie vouchera do 18 grudnia 2022 r.; wartość
nagrody 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
2 bilety VIP na Mistrzostwa Świata SuperEnduro Kraków 2022 do
wykorzystania 10 grudnia 2022 r., wartość 980 zł (dziewięćset
osiemdziesiąt złotych)
rejestrator jazdy MIO C540 o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych
00/100).
Łączna wartość nagród: 4.480 zł. Do nagród wymienionych w punkcie 3.1 a
do d przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 498 zł.
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) na pokrycie
podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w związku z
wydaniem nagrody. Kwota nagrody dodatkowej zostanie potrącona przez
Organizatora i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi do właściwego urzędu skarbowego.

Miejsce 2 - 3:
e)

f)

dwa bilety kat. II na Mistrzostwa Świata SuperEnduro Kraków 2022 do
wykorzystania 10 grudnia 2022 r., wartość 320 zł (trzysta dwadzieścia
złotych 00/100)
rejestrator jazdy MIO C540 o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych
00/100).

Łączna wartość nagród za miejsce 2 i 3 wymienionych rzeczowych punkcie
3.1 e do f: 620 zł. Do nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości 69 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć 00/100)
Rozdział 4: Przetwarzanie danych osobowych
4.1 Administratorem danych osobowych (ADO), podanych w formularzu zgłoszenia
przed wypełnieniem testu, jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą
w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66, będący Organizatorem
Konkursu.
4.2 Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w Konkursie,
a ich niepodanie to uniemożliwi.
4.3 W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
W celu udziału w półfinale oraz finale Konkursu konieczne będzie okazanie prawa
jazdy oraz podpisy laureatów w przypadku odbioru nagród.
4.4 Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym klasyfikowania w wynikach
i uczestnictwa w półfinale i finale Konkursu;
b. publikacji wyników półfinału i finału Konkursu;
c. promowania Konkursu m.in. poprzez publikację zdjęć, np. z uczestnictwa w
półfinale i finale Konkursu oraz z rozdania nagród, itp.,
d. zakwaterowania w hotelu na terenie Hiszpanii dla dwóch laureatów polskiego
finału
e. w celu zakupu biletów lotniczych na trasie Warszawa – Madryt – Warszawa
na potrzeby uczestnictwa laureatów polskiego finału w FIA Region I Best
Young Driver Final 2022
f.

jeśli uczestnik zostanie zwycięzcą nagrody - dla celów wykonania
obowiązków związanych z podatkiem od nagrody oraz innych obowiązków
wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z
organizacją Konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków
prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).

4.5 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, z wyłączeniem pkt. 4.4
(e), art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy,
(którą stanowi Regulamin Konkursu) i podjęcia działań na wniosek osoby, której
dane dotyczą, związanych z przyjęciem jej zgłoszenia i możliwością udziału w
Konkursie, jak również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane
dotyczą (m.in. na publikację zdjęć), którą ma prawo wycofać w każdym czasie
poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych
osobowych. Wycofanie udzielonej zgody na jakimkolwiek etapie Konkursu
uniemożliwia dalszy w nim udział i odebranie ewentualnie zdobytych nagród.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.6 Odbiorcą danych osobowych będą np.:

a. Międzynarodowe Federacje Sportowe, gdy ma to zastosowanie;
b. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania Konkursu
na terenach leżących w ich jurysdykcji;
c. Fundatorzy nagród, w przypadku wyłonienia zwycięzców, w zakresie imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania uczestników;
d. media, użytkownicy stron internetowych, w związku z publikacją wyników,
informacji prasowych, zdjęć z półfinału i finału Konkursu;
e. Hotele, w których uczestnicy finału Konkursu zostaną zakwaterowani
4.7 PZM będzie przechowywać dane osobowe przez okres jednego roku
od zakończenia Finału Konkursu. Dane o wynikach jak i zdjęcia opublikowane
na stronach internetowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub
wyrażenia sprzeciwu.
4.8 Dane osobowe będą podlegały profilowaniu (czyli automatycznemu
przetwarzaniu) polegającym na automatycznym wyłanianiu osób w pierwszym
etapie Konkursu zakwalifikowanych lub nie, do kolejnego etapu na podstawie
uzyskanych wyników.
4.9 Eliminacje konkursu przeprowadzone będą na platformie zlokalizowanej poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4.10 Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
a. żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania
kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich
przetwarzaniu;
b. żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
c. żądanie przeniesienia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci
pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania
tego pliku innemu administratorowi;
d. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
na przetwarzanie danych osobowych przez ADO.
4.11 Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować
do Inspektora Ochrony Danych PZM na adres e-mail: iod@pzm.pl
Rozdział 5: Reklamacje
5.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora
wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora najpóźniej do dnia
11 września 2022 r.
5.2 … Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
Uczestnika oraz dokładny opis, datę i powód reklamacji, a także winny być
podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje
niespełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
5.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi

5.4 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bądź jego
poszczególnych etapów w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym np. wojny, zamachu terrorystycznego, katastrofy, pożaru, sztormu,
powodzi, epidemii lub pandemii, zaprzestania świadczenia usług publicznych,
zamieszek lub innych działań lub zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niemożliwych
do przewidzenia i na które Organizator nie ma wpływu („Siła Wyższa”). Organizator
nie będzie odpowiadał za żadne straty, szkody, koszty, wydatki lub inne stanowiące
bezpośredni lub pośredni skutek odwołania Konkursu bądź jego poszczególnych
etapów z powodu Siły Wyższej.
5.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
5.7 Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej
www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl oraz w siedzibie organizatora Konkursu,
w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66.
5.8 Każda ewentualna zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.najbezpieczniejszymlodykierowca.pl
Rozdział 6: Postanowienia końcowe
6.1 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem na Organizatora bez
wynagrodzenia majątkowych praw autorskich do dzieła stanowiącego odpowiedź
konkursową – z chwilą jej udzielenia, obejmujących następujące pola eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego,
elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie
lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach
papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych,
dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów
i pamięci jak również wykorzystania na stronach internetowych. Z chwilą udzielenia
odpowiedzi uczestnik przenosi również na Organizatora prawo do zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dzieła.
6.2 Uczestnik naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ogólnie
przyjęte zasady współżycia społecznego, normy obyczajowe lub etyczne bądź
zapisy niniejszego Regulaminu zostanie zdyskwalifikowany.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za treść nadsyłanych odpowiedzi,
działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi
poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
/ - / Michał Sikora, Prezes Zarządu PZM
/ - / Katarzyna Kalinowska, Mecenas PZM

