
Regulamin Konkursu „Liga Liqui Moly” 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Liga Liqui Moly”, zwanego dalej „konkursem”, jest firma Liqui 

Moly Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Janka Muzykanta 60, NIP: 522-26-23-299, 

REGON: 017379302; reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Kasprzaka, zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Organizator jest jednocześnie przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 marca 2017r. do dnia 10 września 2017r. 

4. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi 10 września 2017r. 

 

II. UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiada prawo jazdy kategorii B i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków 

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 

rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy wysłać zgłoszenie na oficjalnym profilu Liqui Moly Polska 

https://www.facebook.com/liquimolypolska/ do 15 marca 2017 r. Zgłoszenie powinno być wysłane 

w komentarzu pod postami informującymi o utworzeniu ligi Liqui Moly.  

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) zdjęcia pojazdu, w którym Uczestnik planuje wystartować w sezonie 2017, 

b) krótki opis odbytych startów w 2016r., 

c) plan startów na rok 2017 uwzględniający daty i nazwy deklarowanych przez Uczestnika startów. 

4. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizator wybiera pięćdziesięciu kandydatów do Ligi Liqui 

Moly. O wyborze decyduje suma punktów ze składowych: 

a) liczba fanów na profilu FB Uczestnika, 

b) estetyka samochodu (ocenia Organizator na podstawie nadesłanych zdjęć) 

c) popularność oraz charakter zawodów, w których będzie startował uczestnik (ocenia Organizator) 

d) ilość planowanych startów uczestnika w trakcie trwania konkursu,  

e) ilość udokumentowanych startów Uczestnika w sezonie 2016. 

 

     Ostateczną decyzję odnośnie wyboru Uczestnika podejmuje Organizator.   

5. W Konkursie może wystartować do 50 Uczestników.  

6. Każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do Konkursu otrzyma standardowy zestaw naklejek 

sportowych Liqui Moly. 

https://www.facebook.com/liquimolypolska/


7. W ciągu 14 dni od nadania naklejek Uczestnik musi wysłać na adres Organizatora zdjęcia oklejonego 

samochodu, którym planuje startować w zawodach wg. pomysłu i możliwości Uczestnika (muszą 

zostać wykorzystane minimum trzy duże naklejki z zestawu tj. naklejka na maskę i dwie naklejki na 

bok samochodu - wzór oklejonego samochodu znajduje w załączniku) 

8.  Po otrzymaniu zdjęcia poprawnie oklejonego samochodu, Organizator prześle Uczestnikowi pakiet 

startowy: dowolny olej silnikowy Liqui Moly w opakowaniu 5 litrowym, koszulkę Liqui Moly, czapkę 

i pakiet drobnych materiałów reklamowych.  

 

III. NAGRODA 

 

Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej na wyścig TCR 

Hockenheim w dniach 22-25 września. Podczas wyjazdu Organizator zapewnia hotel, podróż w obie 

strony oraz dodatkowe atrakcje.  Wartość nagrody głównej to 4.000 zł. Dodatkowo Organizator wypłaci 

Zwycięzcy Konkursu nagrodę pieniężną o wartości 11,11 % Nagrody głównej, celem pokrycia podatku 

dochodowego, który zobowiązany jest zapłacić Zwycięzca Konkursu. 

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

 

Konkurs trwa od 01.03.2017 do 10.09.2017. W tym terminie pięćdziesięciu Uczestników rywalizuje i 

zbiera punkty. Punkty są przyznawane w terminie od 01.03.2017 do 10.09.2017 na podstawie 

nadsyłanych zgłoszeń Uczestnika w formie komentarzy pod dowolnym postem dotyczącym Ligi Liqui 

Moly na profilu https://www.facebook.com/liquimolypolska/. Komentarz powinien zawierać poniższe 

informacje: nazwa teamu, nazwa zawodów, data zawodów, osiągnięcia zawodnika (miejsce w 

generalnej klasyfikacji, miejsce w wydzielonej grupie, jeżeli taka była, zdjęcia lub filmy, wrażenia z 

zawodów).  

 

Punkty są przyznawane odpowiednio za: 

 1. Każdorazowy udział w imprezie 30 pkt 

 2. Miejsce punktowane, pierwszych 10 miejsc odpowiednio:  

  Pierwsze miejsce -200 pkt 

  Drugie miejsce -   100 pkt 

  Trzecie miejsce -   50 pkt 

  Czwarte miejsce -  30 pkt  

  Piąte miejsce-        9 pkt 

  Szóste miejsce-      8 pkt  

  Siódme miejsce-    7 pkt  

  Ósme miejsce-       6 pkt  

  Dziewiąte miejsce-  5 pkt  

  Dziesiąte miejsce-   4 pkt  

https://www.facebook.com/liquimolypolska/


 

3. Publikacja zdjęć lub filmów ze startów (materiały z oklejonym samochodem) na portalu Facebook 

wg. poniższych kryteriów: 

 

 a. każdy nowy post lub film - 20 pkt  

 b. każde udostępnienie postu lub filmu - 20 pkt,    

 c. każde polubienie postu lub filmu - 5 pkt 

 d. każda udokumentowana publikacja w innych mediach - 100 pkt  

V. REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i wydania nagrody mogą być zgłaszane w formie 

pisemnej listem poleconym na adres Organizatora.  

2. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny złożenia reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, nie 

później jednak niż do 30 września 2017r. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji 

Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres 

podany w treści reklamacji w terminie 14 od daty rozpatrzenia reklamacji bądź osobiście przez 

przedstawiciela handlowego Organizatora. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu w niniejszym Regulaminie. 

2. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjno-handlowych mają charakter wyłącznie 

informacyjny. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. Każdy z 

uczestników Konkursu ma prawo zwrócić się w czasie jego trwania do Organizatora o dokonanie 

właściwej wykładni jego postanowień. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

 


