
Regulamin konkursu  

„Kup ciągnik BELARUS, wygraj konkurs i zwiedź Mińsk i Fabrykę Traktorów”  

Obowiązujący od 7 lutego 2019 r. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Kup ciągnik BELARUS, wygraj konkurs i 

zwiedź Mińsk i Fabrykę Traktorów”. 

2. Organizatorem konkursu jest MTZ Belarus Traktor Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce, ul. 

Kresowa 85, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem KRS: 0000516323, NIP: 5451814575, REGON: 200869520, kapitał 

zakładowy 500.000 zł wpłacony w całości. Organizator jest wyłącznym importerem 

ciągników rolniczych produkcji MTZ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Fabryczna 

Spółka Mińskiej Fabryki Traktorów. 

3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

dostępnej pod adresem: www.mtzbelarus.pl, za pośrednictwem serwisu Facebook na 

prowadzonym fanpage: www.facebook.com/mtzbelaruspolska oraz dodatkowo w 

innych źródłach informacyjnych.  

4. Konkurs będzie prowadzony od 07 lutego 2019 r. do 6 maja 2019 r. (czas trwania 

konkursu). 

5. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się 10 maja 2019 r. przez 3-osobową Komisję 

Konkursową.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 maja 2019 r. na stronie internetowej 

Organizatora dostępnej pod adresem: www.mtzbelarus.pl oraz za pośrednictwem serwisu 

Facebook na prowadzonym fanpage: www.facebook.com/mtzbelaruspolska. 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

1. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Przez 

zgłoszenie uczestnictwa, Uczestnik oświadcza, iż akceptuje regulamin i zobowiązuje się 

do jego przestrzegania. W przypadku braku akceptacji regulaminu należy nie dokonywać 

zgłoszenia udziału w konkursie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, spełniająca warunki 

określone poniżej: 

2.1. w przypadku osób fizycznych:  

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora; 

c) nie posiada z Organizatorem stałych stosunków handlowych (np. w ramach umowy 

dealerskiej). 

d) kupiła od Autoryzowanego Dealera nowy traktor Belarus rocznik 2018/2019 w terminie 

od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.; 

e) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej; 
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f) posiada ważny paszport, który musi zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące 

po ukończeniu okresu ważności wizy Republiki Białoruś oraz koniecznie zawierać co 

najmniej 2 czyste strony. 

g) posiada zdjęcie 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i 

przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze 

niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe) 

h) podała prawdziwe dane osobowe w formularzu, odpowiedziała na pytanie konkursowe 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

organizacją konkursu oraz powiadomieniem o zwycięzcy i realizacją nagrody.  

 

2.2. w przypadku osób prawnych, w odniesieniu do członków organu uprawnionego do 

reprezentacji osoby prawnej: 

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika Organizatora; 

c) osoba prawna nie posiada z Organizatorem stałych stosunków handlowych (np. w ramach 

umowy dealerskiej). 

d) osoba prawna kupiła od Autoryzowanego Dealera nowy traktor Belarus w terminie 1 

stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.; 

e) osoba prawna uzupełniła formularz zgłoszeniowy prawdziwymi danymi oraz 

odpowiedziała na pytanie konkursowe. 

§3 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) kupić traktor marki BELARUS w terminie 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. na 

ternie Rzeczypospolitej Polskiej z autoryzowanej sieci Dealerskiej Organizatora.  

b) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego wybrałeś/aż traktor Belarus?” 

c) wypełnić formularz zgłoszeniowy opatrzony pieczątką i podpisem Autoryzowanego 

Dealera oraz uzupełnić swoimi prawdziwymi danymi wraz z odpowiedzią na pytanie 

konkursowe. Do przyjęcia zgłoszenia wymagane jest wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celach dot. konkursu. Formularz dołączany jest 

przy zakupie ciągnika do książki serwisowej oraz dostępny do pobrania z naszej 

strony internetowej www.mtzbelarus.pl/; 

d) prawidłowo wypełniony formularz i odpowiedź na pytanie konkursowe przesłać na 

adres mailowy: marketing@mtzbelarus.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na 

adres MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o., ul. Kresowa 85, 16-100 Sokółka. 

3. Termin na zgłoszenie udziału w konkursie upływa w dniu 6 maja 2018 r. Przy czym o 

ważności zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub innego potwierdzenia – w 

przypadku zgłoszeń nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera 

najpóźniej w dniu 6 maja 2018 r.  

4. Formularze zgłoszeniowe wysłane po upływie terminu nie będą brane pod uwagę i 

zostaną odrzucone przez Komisję Konkursowe.  

5. Potwierdzeniem zakupu traktora BELARUS na warunkach określonych w § 3 pkt 1 ppkt 

a jest uzyskanie formularza z podpisem i pieczątką Autoryzowanego Dealera ze 

wskazaniem daty, modelu, numeru VIN i nabywcy.  
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6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik ponosi koszt przesłania 

formularza konkursowego do siedziby Organizatora, w przypadku wyboru tej formy 

zgłoszenia. 

7. W konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie zgłoszenia, które spełniły powyższe 

kryteria. 

8. Sprawami konkursu zajmuje się Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób. 

9. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń pod względem spełniania 

wymagań. Zgłoszenia, które nie kwalifikują się do konkursu zostaną odrzucone. Z pośród 

ważnych zgłoszeń Komisja wybierze zwycięzcę, który udzieli najbardziej kreatywnej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

10. Zwycięzcą zostaje osoba, której imię i nazwisko lub firma będzie widniało na formularzu, 

która udzieliła najlepszej odpowiedzi na pytanie. 

11. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru, skierowanym na adres korespondencyjny podany w formularzu oraz 

zobowiązany jest do potwierdzenia w terminie 7 dni od odbioru pisma chęci udziału w 

wycieczce na adres mailowy: marketing@mtzbelarus.pl lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o., ul. Kresowa 85, 16-100 Sokółka.  

12. Zwycięzca wraz z potwierdzeniem chęci odbioru nagrody, winien podać dane osobowe 

uczestników wycieczki, które są niezbędne do organizacji wizy, umowy ubezpieczenia, 

zakupu biletów lotniczych lub autokarowych oraz pobytu w hotelu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia organizację nagrody.  

13. Organizator ustali ze Zwycięzcą termin realizacji wycieczki, przy czym jej zakończenie 

nastąpi do dnia 30 września 2019 r. Po 30 września 2019 r., zwycięzca traci uprawnienie 

do odbioru nagrody z uwagi na upływ terminu. 

14. W przypadku odmowy wyjazdu przez zwycięzcę, w ciągu 14 dni Komisja Konkursowa 

wyłoni nowego zwycięzcę na zasadach określonych powyżej.  

 

§4 

NAGRODY 

 

1. Nagrodą w konkursie jest 4-dniowa wycieczka do Mińska, zwiedzenie miasta i Fabryki 

Traktorów wraz z przedstawicielami Organizatora. 

2. Zwycięzca konkursu może zabrać ze sobą jedną pełnoletnią osobę towarzyszącą – o ile 

posiada paszport zawierający podpis i będzie ważny co najmniej 3 miesiące po dacie 

końcowej ważności wizy Republiki Białorusi oraz koniecznie zawierać co najmniej 2 czyste 

strony. W przypadku wygrania konkursu przez osobę prawną – wybiera ona 

maksymalnie dwie osoby fizyczne spośród swoich pracowników, które spełniają warunki 

określone w § 2 pkt 2.1. ppkt a-c, e-g , w tym przesłanki do wydania wizy i wyjazdu na 

Białoruś. Organizator prześle formularz wraz z niezbędnymi informacjami, celem 

uzyskania danych osób realizujących nagrodę.  

3. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu powoduje utratę prawa do 

Nagrody. 

4. Harmonogram wycieczki wygląda następująco:  

• Dzień 1: wyjazd z siedziby Organizatora lub wylot w lotniska położonego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu, posiłek, nocleg. 
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• Dzień 2 – zwiedzanie miasta: „Wrota Mińska”, plac Lenina, Czerwony Kościół, galeria 

podziemna, Plac Październikowy, park Gorkiego, park Kupały, Plac Zwycięstwa, 

metro, Biblioteka Narodowa, zwiedzanie Starego Miasta nad rzeką Swisłocz, Plac 

Wolności, galeria sztuki. 

 

• Dzień 3: Zwiedzenie Fabryki 

• Dzień 4: wykwaterowanie z hotelu, wyjazd. Zakończenie wycieczki: przyjazd do 

siedziby Organizatora lub lądowanie na lotnisku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu dnia 2 wycieczki w zależności od  

terminu wycieczki, warunków pogodowych i dostępności atrakcji. 

6. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg i wyżywienie zgodnie z ofertą hotelu w Mińsku. 

Pełne wyżywienie (3 posiłki) realizowane będą w 2-3 dniu wycieczki. 

7. Wybór środka transportu zależy od Organizatora i uzależniony jest od ofert podmiotów 

trzecich dostępnych w terminie wycieczki. Organizator ma prawo do wyboru: samolotu, 

autokaru, pojazdu firmowego. 

8. Koszty wycieczki Zwycięzcy i osoby towarzyszącej (jeśli Zwycięzca wskazał taką osobę), 

w tym  bilety lotnicze lub autokarowe, pobyt w hotelu, bilety wejściowe do ośrodków 

kultury, wyżywienie hotelowe, koszt wizy i ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywa Organizator. 

9. Organizator zobowiązuje się do zawarcia i pokrycia kosztów umowy ubezpieczenia 

zdrowotnego wymaganego przez okres pobytu na terenie Republiki Białorusi oraz 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres trwania 

wycieczki. 

10. Dojazd na lotnisko lub do siedziby Organizatora jest po stronie Zwycięzcy, natomiast 

uzasadnione koszty przejazdu zostaną mu zwrócone, po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego przejazd. 

11. Szacowana łączna wartość kosztów wycieczki dla dwóch osób to: 6 500 

12. W przypadku Zwycięzcy, który z przyczyn niezależnych od niego nie będzie mógł 

pojechać na wycieczkę, nagroda nie podlega zamianie na inny termin czy ekwiwalent 

pieniężny. 

13. Organizator uiści należny podatek, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

§ 5 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Konkursie mogą być składane osobiście w 

godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku w siedzibie Organizatora lub w 

formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą mailową na adres 

marketing@mtzbelarus.pl, nie później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia 

Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: pełną nazwę Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko, 

dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis 

przez osobę składającą (w przypadku reklamacji pisemnej). 

3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu  w terminie 14 dni 

od daty ich otrzymania. 
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§6 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z organizacją i realizacją konkursu, podaniem do publicznej wiadomości o 

zwycięzcy,  powiadomieniem zwycięzcy o wygranej i realizacją nagrody.  

2. Przez podanie do publicznej wiadomości należy rozumieć ogłoszenie wyników konkursu: 

- na stronie Internetowej: www.mtzbelarus.pl  

- fanpage: www.facebook.com/mtzbelaruspolska   

wraz z podaniem imienia i nazwiska lub firmy zwycięzcy.  

3. Administratorem danych osobowych jest MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o., ul. 

Kresowa 85, 16-100 Sokółka.  

4. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych zwycięzcy w celach 

związanych z realizacją nagrody (zawarcie umowy ubezpieczenia, wiza, bilety 

lotnicze/autokarowe, zakwaterowanie w hotelu). 

5. W przypadku niepotwierdzenia przez zwycięzcę chęci skorzystania z nagrody, wyłonienie 

zwycięzcy odbędzie się ponownie z pośród nadesłanych ważnych zgłoszeń. Po 

zrealizowaniu nagrody, podane dane (z wyjątkiem danych zwycięzcy) zostaną trwale 

usunięte bez możliwości ich przywrócenia. Dane zwycięzcy będą przechowywane w 

siedzibie spółki w zakresie określonym przepisami prawa, a w tym regulacji podatkowych. 

6. Osoba, której dane osobowe zostaną pozyskane, ma prawo do wglądu do swoich danych 

oraz do ich uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania 

ich przetwarzania lub ich usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Podanie danych osobowych, jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie lub przyznanie i realizację Nagrody. 

8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych, upoważnieni pracownicy oraz w podmioty uczestniczące w realizacji 

umowy, w szczególności w związku z realizacją nagrody. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Państwa nie będą 

podlegały profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu 

(aż do zakończenia realizacji nagrody) oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie 

roszczeń w związku z wykonaniem konkursu i zawartej umowy. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres, w którym jest 

zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających do 

udokumentowania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w celu 

umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

12. Na podstawie art. 21 RODO ma Pan/ Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
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domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86 

13. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych oraz przekazywanych 

przez niego danych osobowych, podejmuje środki techniczne organizacyjne w stopniu 

odpowiadającym do zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, zgodnie z 

wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności poprzez stosowanie 

właściwych procedur organizacyjnych oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi 

technicznych i informatycznych, w tym użycie połączeń szyfrowanych do zbierania danych 

osobowych, ich przechowywania oraz innego przetwarzania. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin konkursu będzie dostępny na fanpage www.facebook.com/mtzbelaruspolska 

oraz stronie www.mtzbelarus.pl przez cały czas trwania konkursu. 

2. W przypadku pytań uczestnik konkursu może kontaktować się z nami drogą elektroniczną 

pod adresem mailowym: marketing@mtzbelarus.pl  

3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i 

miejscowo sądy powszechne dla siedziby Organizatora. 

4. Każdemu Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego 

Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie 

internetowej: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=P

L 

5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:  

a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 

2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin 

organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji 

i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji 

handlowej (Dz. U. Z 2017.1356), 

b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 

między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu 

procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji 

Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich 

Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  

Podmiotem właściwym do rozwiązywania pozasądowych sporów ze względu 

na siedzibę Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w 

Białymstoku (ul. Żelazna 9 lok. 1, 15-297 Białystok), tel. 857428052, 857428059, faks 

857435268, inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl, strona internetowa: 
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www.bialystok.wiih.gov.pl. Dane, w tym dane adresowe poszczególnych 

Wojewódzkich Insepktoratów Inspekcji Handlowej znajdują się na stroie internetowej 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi 

Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie 

bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą 

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych 

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji 

Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#_blank
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

