
REGULAMIN KONKURSU 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1. Konkurs organizowany pod nazwą „Wygraj przejażdżkę samochodem PORSCHE 911”. 
2. Organizatorem konkursu jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Nowy Świat 19/18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000134717, NIP 5242221925, REGON 013164929 
prowadząca salony optyczne Lynx Optique. 

3. Partnerem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Rodenstock, producent opraw marki 
Porsche Design.  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony we wszystkich salonach Lynx Optique w dniach od 1 
października do 30 listopada 2021 r.  

§ 2. 
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie  

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które: 
a)    mają ukończone 18 lat;  
b) nie są pracownikami salonu Lynx Optique i/ lub pracownikami Rodenstock 
c) nie są członkiem rodziny pracownika Lynx Optique i/lub Rodenstock.  
d) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
e) są uczestnikami programu lojalnościowego Oferta VIP prowadzonego przez 

Organizatora lub wyraziły zgodę do jego przystąpienia; 
e)    zaakceptowały postanowienia Regulaminu;  
f)  zakupiły w dniach trwania konkursu oprawkę optyczną lub przeciwsłoneczną marki 
Porsche Design  
g)  wykonały zadanie konkursowe, polegające na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi na 
pytanie konkursowe umieszczone na karcie konkursowej dostępnej w salonach 
Organizatora. Pytanie konkursowe brzmi: "Z czym kojarzy Ci się marka Porsche Design?” 
Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej w niniejszym Regulaminie 
„Interakcją”. 

§3 
Zasady i przebieg konkursu 

1. Interakcja polega na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe 
umieszczone na karcie konkursowej. Pytanie konkursowe brzmi: "Z czym kojarzy Ci się 
marka Porsche Design?”  

2. Komisja Konkursowa wyłoni 6 osób z najciekawszym opisem (zwanych dalej 
„Zwycięzcami”). 

3. Komisja Konkursowa poinformuje Zwycięzców o wygranej w ciągu 30 dni od zakończenia 
konkursu wysyłając SMS oraz telefonicznie.  
 

§4 
Nagrody 

4. W konkursie przewidziano nagrodę w postaci Vauchera na Przejażdżkę Porsche 911 na torze 
wyścigowym.  

5. Partner akcji ufundował 6 vaucherów. 
6. Odbiór Vaucherów powinien nastąpić w przeciągu miesiąca od poinformowania zwycięzcy o 

nagrodzie.  
7. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej 

nagrody.  
8. Przejażdżka Porsche 911 odbywa się w różnych lokalizacjach. Aktualne szczegóły lokalizacji 

będą podane zwycięzcą po zakończonym konkursie.    
9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzców z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo 

przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. 



10. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 
26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna 
od podatku dochodowego.  

11. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.  
 
 

§ 4. 
Dane osobowe uczestników konkursu 

1. Warunkiem  udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody oraz wyrażenie zgody do 
przystąpienia do programu lojalnościowego Oferta VIP prowadzonego przez Organizatora.  

2. Przystępując do Konkursu  i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.  Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

 
§ 5. 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na stronie www.lynx-optique.pl 

 
 

Warszawa dn. 29/09/2021 r. 

http://www.lynx-optique.pl/

