
REGULAMIN KONKURSU 

„JEŚLI PRZYCZEPA, TO PRONAR” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

§ 1 DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. „Konkurs” – konkurs prowadzony  pod nazwą „JEŚLI PRZYCZEPA, TO PRONAR”, na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2.  „Organizator” – organizatorem konkursu „JEŚLI PRZYCZEPA, TO PRONAR” jest PRONAR 

Sp. z o.o z siedzibą  w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 A, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000139188, kapitał zakładowy 51 000 zł, pokryty w całości, NIP 

543-02-00-939, REGON 008002850, BDO 000014169 . 

3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie  jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi 

przy ul. Mickiewicza 101 A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w 

Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000139188, kapitał zakładowy 51 000 zł, pokryty w całości, NIP 543-02-00-939, REGON 

008002850, BDO 000014169. 

4.  „Hasło marki PRONAR” – ciąg słów, stanowiących logiczną całość, promujący markę  

PRONAR, ułożony indywidualnie przez Uczestnika (bez pomocy osób trzecich) i 

przekazany przez Uczestnika za pośrednictwem Dealera PRONAR lub Fabrycznego Punktu 

Sprzedaży PRONAR na rzecz Organizatora, celem jego oceny przez Kapitułę Konkursową.  

5. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca obywatelem RP lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium 

Polski i prowadząca w Polsce działalność gospodarczą, która w okresie od dnia 7 lipca 2020 

r. do dnia 21 listopada 2020 r. dokona zakupu maszyn marki PRONAR, z wyłączeniem 

maszyn recyklingowych, na kwotę łączną co najmniej 10 000 zł netto u Dealera PRONAR 

lub w  Fabrycznym Punkcie Sprzedaży  PRONAR i która poprzez wypełnienie Formularza 

Zgłoszenia i ułożenie  Hasła marki PRONAR, brać będzie udział w Konkursie.  Zakup 

produktów musi zostać udokumentowany posiadaniem stosownego kuponu przekazania 

do którego Organizator załącza kopertę z dokumentami niezbędnymi do wzięcia udziału w 

Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów 

działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także małżonkowie i 

członkowie rodzin wymienionych osób, przez członków rodziny rozumie się krewnych i 

powinowatych do 2 stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

6. „Formularz Zgłoszenia” – dokument będący podstawą do wzięcia udziału w Konkursie 

wypełniany przez Uczestnika zawierający wymagane dane wyszczególnione w Załączniku 

Nr 1 do Regulaminu, przeznaczonych do osób fizycznych i osób prawnych.   

7. „Nagroda Głowna” –   przyczepa PRONAR PT606 o wyposażeniu dodatkowym opisanym 

w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. W ramach Konkursu przewidziano również nagrody 

dodatkowe: rowery górskie dziecięce – szt. 3, wiertarko-wkrętarki – 10 szt., tablety – 7 szt., 

myjki ciśnieniowe – 10 sztuk, lot szybowcem zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia 

Lotniczego PRONAR do wykorzystania w terminie do 31 lipca 2021 r. – 6 sztuk,  które 

przeznaczone są dla Nagrodzonych Uczestników oraz dodatkowo do każdej z nagród, 

nagrody pieniężne w wysokości 11,11 % ich wartości.  



8. „Laureat Konkursu” – osoba wyłoniona przez Kapitułę Konkursową spośród Uczestników, 

która ułoży Hasło marki PRONAR, najciekawsze w ocenie Kapituły Konkursowej.  

9. „Kapituła Konkursowa” – trzy osoby delegowane przez Organizatora, decydujące o 

wyłonieniu Laureata Konkursu,  spośród wszystkich Uczestników oraz decydująca o 

przyznaniu nagród dodatkowych dla pozostałych Uczestników (zwanych dalej: 

„Nagrodzonymi Uczestnikami”). Każdy z Nagrodzonych Uczestników może otrzymać tylko 

jedną z nagród dodatkowych o których mowa w pkt. 7 powyżej.  

10. „Dealer PRONAR” – oficjalny sprzedawca wyrobów marki PRONAR, za pośrednictwem 

którego Uczestnik powinien zgłosić udział w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza 

Zgłoszenia i ułożenie  Hasła marki PRONAR od którego w okresie od dnia 7 lipca 2020 r. do 

dnia 21 listopada 2020 r.  Uczestnik  dokonał zakupu maszyny marki PRONAR, z 

wyłączeniem maszyn recyklingowych, na kwotę łączną co najmniej 10 000 zł netto.  

11. „Fabryczny Punkt Sprzedaży PRONAR” – punkt sprzedaży za pomocą, którego PRONAR 

prowadzi sprzedaż bezpośrednią wyrobów swojej produkcji za pośrednictwem którego 

Uczestnik powinien zgłosić udział w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza 

Zgłoszenia i ułożenie  Hasła marki PRONAR od którego w okresie od dnia 7 lipca 2020 r. do 

dnia 21 listopada 2020 r. Uczestnik  dokonał zakupu maszyny marki PRONAR, z 

wyłączeniem maszyn recyklingowych. Fabryczne Punkty Sprzedaży PRONAR 

zlokalizowane są w miejscowościach Łany (woj. lubelskie), Wasilków, Brańsk, Andrzejewo, 

Jaszczołty, Koszarówka, Sztabin (woj. podlaskie).  

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki PRONAR i ma charakter ogólnopolski.  

2.  Zgłoszenia do Konkurs rozpoczynają się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 8.00 i trwają do 22 

listopada 2020 r. do godz. 14.00. 

3.  Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator 

oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4.  Organizator rozpowszechniać może informację o Konkursie za pośrednictwem strony 

internetowej  www.pronar.pl oraz w ramach fanpage https://www.facebook.com/pronarPL/    

i inne działania promocyjne np. prasa, media społecznościowe, narzędzia komunikacji 

internetowej.   

4.1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 

4.2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany 

przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. 

5. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne. Uczestnik, który chce przystąpić do konkursu zobowiązany wypełnić Formularz 

Zgłoszenia oraz:   

a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i go zaakceptować składając oświadczenie o 

następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu 

„Jeśli przyczepa, to Pronar” i akceptuję jego treść. 

http://www.pronar.pl/
https://www.facebook.com/pronarPL/


b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez administratora danych (organizator) Pronar Sp. z o.o. w celu 

przeprowadzenia konkursu „Jeśli przyczepa, to Pronar”, w tym publikację mojego wizerunku 

w razie zostania Laureatem. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą.  

6. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału 

w konkursie. Wyrażenie zgód następuje przez złożenie dwóch odrębnych oświadczeń w 

Formularzu Zgłoszenia. Pozostałe zgody zawarte na Formularzu Zgłoszenia to zgody na 

przyszłe działania marketingowe - ich udzielenie jest dobrowolne i nie jest warunkiem 

uczestnictwa w konkursie. 

7. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Formularz Zgłoszenia  i zgłosić do Konkursu tylko 

jedno Hasło marki PRONAR. 

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Kapitułę Konkursową i nagrodzenie  przez 
Organizatora Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych Uczestników, którzy: 

1.1.) od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 21 listopada 2020 r.  zakupią w Fabrycznych Punktach 
Sprzedaży PRONAR lub u Dealera PRONAR maszyny marki PRONAR, z wyłączeniem maszyn 
recyklingowych na kwotę co najmniej 10 000 zł netto. 

1.2.) wykażą się  kreatywnością  i stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane 
wcześniej, Hasło marki PRONAR – promujące markę i przyczepy PRONAR. Hasła nie mogą zawierać 
treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Hasła muszą znaleźć 
się w stosownym miejscu Formularza Zgłoszenia, które uczestnik otrzyma wraz z kuponem 
gwarancyjnym po dokonaniu zakupu. 

1.3.) przekażą do dnia 22 listopada 2020 r. do godz. 14.00. do Punktów Fabrycznych Punktów 
Sprzedaży  PRONAR lub Dealerów PRONAR w którym Uczestnik dokonał zakupu maszyn marki 
PRONAR, z wyłączeniem maszyn recyklingowych na kwotę łączną co najmniej 10 000 netto, 
zgłoszenia wraz z opracowanym przez niego Hasłem marki PRONAR, posiadającego cechy 
wskazane w pkt 1.2. powyżej.  

2. Zgłoszenia przekazane po w/w terminie jak wyżej nie będą rozpatrywane. 

3. Do zadań Kapituły Konkursowej należy ocena nadesłanych przez Uczestników Haseł marki 

PRONAR oraz wybór Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych Uczestników, jak również 

stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych 

niezbędnych do przekazania Nagrody Głównej i Nagród dodatkowych.     

4. Zadania Kapituły Konkursowej będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. 

5. Zastrzega się na rzecz Kapituły Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureata Konkursu 

w przypadku niskiego poziomu kreatywności haseł zgłoszonych do  Konkursu lub 

nieposiadania przez nie cech wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. powyżej. 

6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych 

Organizatora. 

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1.2. nie będą 

przyjmowane. 



8. Organizator ogłosi wyniki konkursu w dniu 04 grudnia 2020 r. na stronie www.pronar.pl i 

poinformuje o nich Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych Uczestników telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną.  

9. Organizator wyda Nagrodę Główną Laureatowi Konkursu w siedzibie Organizatora tj. 

Narew (woj. podlaskie, powiat hajnowski) osobiście w dniu 18 grudnia 2020 r. w obecności 

dziennikarzy. Na uroczystość zostaną zaproszeni Nagrodzeni Uczestnicy. Obecność 

Laureata Konkursu podczas uroczystości jest obowiązkowa.   

10. Rozliczanie podatku od nagrody uzależnione będzie od formy prowadzonej działalności: 

a) w przypadku Laureata Konkursu lub Nagrodzonego Uczestnika będącego osobą fizyczną 

zostanie naliczony i opłacony przez Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w 

wysokości 10% wartości Nagrody Głównej oraz nagród dodatkowych; 

b) w przypadku Laureata Konkursu będącego osobą prawną, będzie on zobligowany do 

zapłaty podatku od spadków i darowizn.  

11. Laureat Konkursu oraz Nagrodzeni Uczestnicy po otrzymaniu Nagrody Głównej oraz 

Nagród dodatkowych będą zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór na protokole 

odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska, adresu oraz daty odbioru, a także 

numeru PESEL. Od łącznej wartości nagród Organizator Konkursu (jako płatnik) potrąci 

kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 

7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) i odprowadzi tę kwotę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., m.in. 

wygrane w konkursach, są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

Podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Niniejszy 

zryczałtowany podatek dochodowy obowiązany jest pobrać i odprowadzić podmiot 

wręczający wygraną – Organizator – art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. W przypadku osób prawnych 

będących laureatami podatek od darowizny odprowadza Laureat. W celu wywiązania się z 

powyższego obowiązku Organizator z chwilą przekazania nagrody przekaże osobie 

nagrodzonej pisemną informację o jej wartości. 

12. Nieodebranie nagrody przez Laureata Konkursu w terminie, o którym mowa w punkcie 9 

powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie 

poprzednim, skutkują utratą prawa Laureata Konkursu do niej. Nagroda pozostaje 

wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

13. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Organizatorem a Laureatem Konkursu w 

zakresie wręczenia nagrody, ostateczna decyzja co do sposobu wręczenia nagrody należy 

do Organizatora. 

14. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 

15. Laureatowi  Konkursu oraz Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do 

zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu 

(pieniężnego, rzeczowego). 

16. Organizator wyda nagrody dodatkowe  Nagrodzonym Uczestnikom osobiście w przypadku 

stawienia się w dniu 18 grudnia 2020 r. podczas planowanej uroczystości wręczenia 

nagród lub za pośrednictwem Dealera Marki Pronar lub Fabrycznego Punktu Sprzedaży 

Pronar.   

17. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 

adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody. 

http://www.pronar.pl/


 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie  te propozycje Haseł marki PRONAR, o których mowa w 
§ 3 ust. 1 pkt 1.2. Regulaminu,  będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które 
nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne  są od wad prawnych. 

2. Z chwilą zgłoszenia propozycji Hasła marki PRONAR przez Uczestnika do Konkursu, Uczestnik 
wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów Konkursu oraz promocji 
marki PRONAR.  

3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych 
Uczestników następuje ostateczne przeniesienie przez Laureata Konkursu i Nagrodzonych 
Uczestników na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania   i rozporządzania 
zwycięskimi Hasłami marki PRONAR na wszystkich polach eksploatacji, w tym w celach 
reklamowych i komercyjnych oraz wskazanych  w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Organizator jest uprawniony do korzystania z Haseł marki PRONAR opracowanych przez 
Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych Uczestników w sposób anonimowy, bez konieczności 
każdorazowego podawania danych Laureata Konkursu i Nagrodzonych Uczestników. Na warunki 
te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie  do Konkursu.  

5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać Hasła marki PRONAR, każdą 
techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 
Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do Haseł marki PRONAR,  w tym w 
szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać je w każdy inny sposób w 
szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi 
autorskimi prawami majątkowymi do Haseł marki PRONAR. 

6. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich Haseł marki PRONAR 
ich autorom – Laureatowi Konkursu oraz Nagrodzonym Uczestnikom, poza uprawnieniem do 
uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do 
Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.  

7. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw 
autorskich do Haseł marki PRONAR, zgłoszonych przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących 
osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub 
wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi 
do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie 
uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i 
zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia 
sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej 
związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia 
stanu zgodnego z prawem.  

 

§ 5  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Organizator t.j. Pronar Sp. 

z o.o., KRS: 0000139188 z siedzibą przy ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew.  



2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail 

iod@pronar.pl.  

4. Dane osobowe Uczestników i Laureata będą przetwarzane: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz komunikacji wyników Konkursu w 

mediach, ( art. 6 ust 1. lit a RODO- zgoda)  

Dane przechowywane będą 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) od momentu ogłoszenia 

wyników konkursu. 

b) w celach podatkowych (dotyczy Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych Uczestników), jeżeli 

występują obowiązki podatkowe. (art. 6 ust 1 lit c RODO- obowiązek prawny)  

Dane przechowane będą 5 lat licząc  od początku roku następującego po roku obrotowym, którego 

dane dotyczą. 

c) w celu marketingowym, oraz informowania o nowych ofertach i produktach firmy Pronar w 

przyszłości.  Przetwarzanie nastąpi, gdy uczestnik udzieli  stosownych, dobrowolnych  

zgód  zawartych w Formularzu Zgłoszenia (art. 6 ust 1. lit a RODO- zgoda) 

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody a przechowywane do momentu zgłoszenia 

żądania usunięcia danych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo:  dostępu do swoich 

danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane : imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, siedzibę firmy. 

8. Organizator będzie zbierał ponadto od Laureata Konkursu i Nagrodzonych Uczestników 

następujące dane: adres do korespondencji,  prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub 

PESEL), data urodzenia,  

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. Uczestnik  zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu w przypadku zostanie Laureatem 

Konkursu lub Nagrodzonym Uczestnikiem. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz 

wizerunku zostaną udostępnione na stronie internetowej konkursu, w mediach 

społecznościowych, publikacjach specjalistycznych.  

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 
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13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia danych osobowych 

Uczestników 

 

§ 6  REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs” na następujący adres: Pronar Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 101a, 17-210 

Narew  lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: konkurs@pronar.pl, przed 

upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w 

terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia. 

2.  Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3.  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. 

4.  Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.  Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za 

pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od 

daty rozpatrzenia reklamacji. 

6.  Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 

14 dni. 

7. Organizator ani inne podmioty lub osoby współpracujące przy realizacji promocji nie 

ponoszą odpowiedzialności za połączenia internetowe. W szczególności Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie takiego połączenia. 

Jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu w stosunku do podmiotów wymienionych powyżej są 

wyłączone.  

 

§ 6  ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu                            
w każdym czasie, w szczególności wprowadzenia zmian do podanych terminów z uwagi między 
innymi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem CoVid-19. Zmieniony tekst 
Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 
postanowieniami regulaminu. 

  



§  7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania 
Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie 
Organizatora. 

2. Załącznikami do Regulaminu są: 
- Formularz Zgłoszenia (zał nr. 1) 
- Specyfikacja Nagrody Głównej (zał. nr. 2) 
3.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych                                

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień 
Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie 
postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

5.  Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

 

§ 8 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2020 r. 

 

 

 

Zarząd PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi  

 

………………………………………….. 

 



ANEKS z dnia 20.10.2020 r 
 

do regulaminu konkursu pod nazwą: „JEŚLI PRZYCZEPA, TO PRONAR” z dn. 6 lipca 2020 r. 
 
 

§1. 
Zmienia się treść: 
 
§ 1 Ust. 6 zastępując go następującą treścią:  

 
„Formularz Zgłoszenia” - dokument lub formularz elektroniczny dostępny na stronie 
internetowej Organizatora (www.pronar.pl/konkurs) będący podstawą do wzięcia udziału w 
Konkursie wypełniany przez Uczestnika zawierający wymagane dane wyszczególnione w 
Załączniku Nr 1 do Regulaminu, przeznaczonych do osób fizycznych i osób prawnych.  
 
 §. 1 Ust. 5; §1 Ust. 10; §1 Ust. 11; § 3 Ust. 1 Pkt. 1.1; zastępując w wskazaną w nich datę: 
 
„21 listopada 2020” na „28 lutego 2021” 
 
§ 2 Ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Zgłoszenia do Konkursu rozpoczynają się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 8.00 i trwają do 27 
marca 2021 r. do godz. 14.00.  
 
§3 Ust. 1 Pkt. 1.3 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
Prześlą zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
www.pronar.pl/konkurs do dnia 28 lutego 2021 r. do godz. 14.00. lub przekażą je w tym 
terminie w formie papierowej do Punktów Fabrycznych Punktów Sprzedaży PRONAR lub 
Dealerów PRONAR w którym Uczestnik dokonał zakupu maszyn marki PRONAR, z 
wyłączeniem maszyn recyklingowych na kwotę łączną co najmniej 10 000 netto, wraz z 
opracowanym przez niego Hasłem marki PRONAR, posiadającego cechy wskazane w pkt 1.2. 
powyżej. 
 

§2. 
1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 
2. Aneks wchodzi w życie  z dniem 21.10.2020 r. 

 
 

Zarząd PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi  
 
 
 



ANEKS z dnia 22.10.2020 r 
 
do regulaminu konkursu pod nazwą: „JEŚLI PRZYCZEPA, TO PRONAR” z dn. 6 lipca 2020 r. 

 

§1. 
Zmienia się treść: 

§ 3 Ust. 8 zastępując go następującą treścią: 

Organizator ogłosi wyniki w dniu 29 marca 2021 r na stronie www.pronar.pl i poinformuje 

o nich Laureata Konkursu oraz Nagrodzonych Uczestników telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. 

§ 3 Ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

Organizator wyda Nagrodę Główną Laureatowi Konkursu w siedzibie Organizatora tj. 

Narew (woj. podlaskie, powiat hajnowski) osobiście podczas planowanej uroczystości 

wręczenia nagród, w obecności dziennikarzy. Na uroczystość zostaną zaproszeni 

Nagrodzeni Uczestnicy. Termin uroczystości zostanie podany na stronie www.pronar.pl w 

dniu ogłoszenia wyników. 

§ 3 Ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: 

Organizator wyda nagrody dodatkowe Nagrodzonym Uczestnikom osobiście w przypadku 

stawienia się podczas planowanej uroczystości wręczenia nagród lub za pośrednictwem Dealera 

Marki Pronar lub Fabrycznego Punktu Sprzedaży Pronar. 

§2. 
 
1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 
 
2. Aneks wchodzi w życie z dniem 22.10.2020 r.  
 


