REGULAMIN KONKURSU
„Shell Helix Wyższa Szkoła Jazdy”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w konkursie o nazwie „Shell
Helix Wyższa Szkoła Jazdy” (dalej: Konkurs), którego organizatorem jest Shell Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a (dalej: Organizator), wpisany do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS: 0000005239, kapitał zakładowy: 870 687 000 PLN, NIP: 526-10-09-190.
Partnerami Konkursu są autoryzowani Dystrybutorzy i Partnerzy Shell produktów marki Shell
Helix, których listę zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: Dystrybutorzy i Partnerzy Shell).
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 15 marca 2019 r.
do 31 maja 2019 r. (dalej: Okres Trwania Konkursu).
Rejestracja udziału w Konkursie możliwa jest od 15 marca 2019 r. do 27 maja 2019 r.
Celem Konkursu jest promocja marki Shell Helix oraz zwiększenie sprzedaży produktów marki
Shell Helix, których listę zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: Produkty) oraz wyłonienie
zwycięzców, którzy dokonają największej ilości zakupów Produktów mierzonej w punktach
zgodnie z Regulaminem.
Konkurs nie łączy się z innymi konkursami lub promocjami Organizatora.
§2
ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie podmiot, który w Okresie Trwania
Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą oraz w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej prowadzi warsztat samochodowy lub świadczy inne usługi
związane z naprawą lub konserwacją samochodów oraz na podstawie odrębnych umów
nabywa Produkty od Dystrybutorów i Partnerów Shell;
b) dokonał prawidłowej rejestracji elektronicznej swojego udziału w Konkursie poprzez stronę
internetową www.shellhelixwyzszaszkolajazdy.pl (dalej: Platforma), akceptując wszystkie
klauzule niezbędne do rejestracji swojego udziału w Konkursie, w tym postanowienia
Regulaminu.
W przypadku określonym w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej, Uczestnik dokonuje rejestracji udziału
w Konkursie poprzez wypełnienie na Platformie odpowiedniego formularza, uzupełniając w nim
m. in. następujące dane:
a) imię, nazwisko i pełna nazwa firmy Uczestnika (w przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub nazwa firmy (w przypadku gdy
Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej);
b) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba
fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą) lub siedziba (w przypadku gdy Uczestnikiem
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), w tym
pełny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica);
c) numer identyfikacji podatkowej NIP;
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imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail osoby dokonującej rejestracji oraz
odpowiedzialnej za kontakt w imieniu Uczestnika.
Dokonanie rejestracji elektronicznej udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
przez Uczestnika na przekazywanie do Organizatora przez Dystrybutorów i Partnerów Shell
danych dotyczących sprzedaży Produktów Uczestnikowi oraz na przetwarzanie tych danych w
zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu.
Szczegółowe zasady dotyczące zakresu, ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników
w związku z Konkursem zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, uzyskanie prawa do nagrody w Konkursie
(dalej: Nagroda) uzależnione jest łącznie od:
a)
przekroczenia przez Uczestnika określonego w Regulaminie progu zakupów Produktów od
Dystrybutora i Partnera Shell lub Dystrybutorów i Partnerów Shell (wskazanego w § 2 ust.
6 poniżej) oraz dokonania jak największej ilości zakupów Produktów mierzonej w punktach,
w Okresie Trwania Konkursu;
b)
umieszczenia przez Dystrybutora i Partnera Shell lub Dystrybutorów i Partnerów Shell
danych Uczestnika dotyczących zakupów Produktów w raporcie (pozwalającym na
weryfikację ilości zakupów mierzonej w punktach), o którym mowa w § 2 ust. 10 poniżej.
Uczestnik powinien dokonać w Okresie Trwania Konkursu zakupów Produktów od Dystrybutora i
Partnera Shell lub Dystrybutorów i Partnerów Shell w łącznej ilości mierzonej w punktach
wynoszącej co najmniej 1500 punktów, w tym co najmniej 50 punktów za zakupy Produktów z
grupy oznaczonej „Shell Helix” o klasie lepkości oznaczonej jako „0W” (próg zakupów Produktów).
Po przekroczeniu wyżej wymienionego progu zakupów Produktów, prawo do uzyskania Nagrody
może nabyć maksymalnie stu (100) Uczestników, którzy w Okresie Trwania Konkursu uzyskają
największa liczbę punktów za zakup Produktów od Dystrybutora i Partnera Shell lub
Dystrybutorów i Partnerów Shell.
Liczba punktów jaką każdy Uczestnik może uzyskać za zakup poszczególnych Produktów od
Dystrybutora i Partnera Shell lub Dystrybutorów i Partnerów Shell przedstawia tabela stanowiąca
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Datą zakupu Produktu jest chwila wpływu do Dystrybutora i Partnera Shell ceny za Produkt
kupiony przez Uczestnika, zgodnie z odpowiednią fakturą VAT dokumentującą sprzedaż.
Weryfikacja zakupów Produktów dokonanych przez Uczestników i spełnienia warunków,
o których mowa w § 2 ust. 6 i 7 powyżej, odbywać się będzie na podstawie raportów, które
Dystrybutorzy i Partnerzy Shell będą przesyłali do Organizatora w cyklu tygodniowym i w formacie
otrzymanym od Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane widniejące w raportach otrzymywanych od
Dystrybutorów i Partnerów Shell, a dane te będą dla Organizatora podstawą do przyznania
Nagrody, przy czym Organizator ma prawo dokonywać weryfikacji tych danych i żądać stosownych
dowodów uzasadniających przyznanie Nagrody.
Ewentualne roszczenia związane z podaniem nieprawidłowych danych w treści wyżej
wymienionych raportów otrzymywanych przez Organizatora od Dystrybutorów i Partnerów Shell,
Uczestnicy będą kierowali wyłącznie do Dystrybutorów i Partnerów Shell z pominięciem
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zasady sprzedaży Produktów w tym terminy i sposób
realizacji zamówień przez Dystrybutorów i Partnerów Shell oraz za dostępność Produktów
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§3
NAGRODA
Uczestnik, który dokonał prawidłowej rejestracji udziału w Konkursie oraz według otrzymywanych
przez Organizatora od Dystrybutorów i Partnerów Shell raportów spełnił warunki określone w § 2
ust. 6 i 7 powyżej jest uprawniony do otrzymania Nagrody w postaci zaproszenia do bezpłatnego
wzięcia udziału w jednorazowym, jednodniowym szkoleniu z doskonalenia technik jazdy
organizowanym przez ConTrust Communication Renata Syperek-Komar dla jednej osoby (będącej
Uczestnikiem lub wskazanej przez Uczestnika.
Szczegóły szkolenia stanowiącego przedmiot Nagrody oraz zasady wykorzystania zaproszenia
zawiera Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Zgodnie z § 2 ust. 7 powyżej liczba Nagród w Konkursie jest ograniczona. Organizator za
pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany przez Uczestnika w procesie
rejestracji udziału w Konkursie) poinformuje Uczestnika o nabyciu prawa do Nagrody, a następnie
Uczestnik będzie zobowiązany do rejestracji udziału w szkoleniu stanowiącym przedmiot Nagrody,
za pośrednictwem Platformy, zgodnie z instrukcją otrzymaną od Organizatora.
Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę jakiegokolwiek ekwiwalentu Nagrody, w tym
równowartości Nagrody w pieniądzu ani o wymianę na inną nagrodę lub rzecz.
Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który nabył prawo do jej otrzymania zgodnie
z Regulaminem oraz wykonał dalsze obowiązki rejestracyjne zgodnie z § 3 ust. 3 powyżej, w
terminie siedmiu (7) dni od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu, poprzez jej wysłanie na
wskazany przez Uczestnika adres e-mail lub przesyłką pocztową (ewentualnie kurierską) lub przez
przedstawiciela Organizatora.
Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie szkolenia stanowiącego
przedmiot Nagrody, ponosi organizator przedmiotowego szkolenia, co oznacza, że ewentualne
roszczenia związane ze szkoleniem będą kierowane wyłącznie do jego organizatora, a nie do
Organizatora Konkursu.
Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a płatnikiem
podatku od wygranych jest Organizator. Do każdej z tych Nagród Organizator przyzna dodatkową
nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Kwota należnego podatku zostanie
pobrana przez Organizatora i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, z kwoty
dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości,
dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega przekazaniu nagrodzonemu Uczestnikowi.
§4
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy zobowiązani są
zgłaszać do Organizatora na adres: Biuro Obsługi Klienta, Shell Polska Spółka z o.o., ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02-366 Warszawa z dopiskiem „Shell Helix Wyższa Szkoła Jazdy” na
piśmie wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem reklamacji oraz kopią faktur VAT i potwierdzeń
zapłaty za dokonane zakupy Produktów, uprawniających do otrzymania Nagrody.
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Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie dwudziestu jeden (21) dni od daty
ich otrzymania, przy czym Organizator ma prawo poinformować Uczestnika o sposobie
rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Uczestnika.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany
zgłosić najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od dnia od zakończenia Okresu Trwania Konkursu,
pod rygorem braku możliwości kierowania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych
z Konkursem w stosunku do Organizatora po upływie przedmiotowego terminu.
Reklamacje niekompletne, złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub zawierające dane
uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem, będą traktowane jako niezłożone i nie będą
rozpatrywane.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Okresu Trwania Konkursu i jest dostępny na
www.shellhelixwyzszaszkolajazdy.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, pod warunkiem, że nie
naruszy to praw już nabytych przez Uczestników.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie siedmiu (7) dni od ich publikacji na stronie
internetowej wskazanej w § 5 ust. 1 powyżej.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.
W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy
obowiązującego prawa.
Treść załączników do Regulaminu stanowi integralną część Regulaminu.
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Załącznik nr 1
Lista Dystrybutorów i Partnerów Shell


























ARGE Paliwa Sp. z o.o.
Automedan. Części, oleje, akcesoria. Dudziak J
Bispool Sp. z o.o
Biuro Handlowe Jota Sp. z o.o.
Danex sp. z o.o.
ELIT Polska Sp. z o.o.
PHU Etoll Sp.J. J.Tatarski, Z.Tatarski, A.Jaworski
GRES Kutnik Sp.J.
Groupauto Polska Sp. z o.o.
HAND Sp. z o.o. Sp.K.
Inter Cars S.A.
MARCOM Zychowicz Mirosław
Marex 1, Hurtownia Olejów Silnikowych, Szymański Marek i Szymańska Ewa Spółka Jawna
FPH Meritum Sp. z o.o.
OLCHEM Tomasz Ostrowski Sp. z o.o.
PHU PRO OL Ewa i Marian Steciów S.J.
Wozimex Sp. z o.o. Sp.K.
F.H.U. Wyleżałek i Wyleżałek SP.J.
Hurtownia motoryzacyjna GORDON Sp. z o.o.
AUTO-PARTNER HOLDING Spółka z o.o. Spółka komandytowa
FIRMA HANDLOWA “MOTOROL” KAŁKUS SPÓŁKA JAWNA
RODON Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
Auto-Zatoka Sp. z o.o
BHMD
Moto-Profil Sp. z o.o.
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Załącznik nr 2
Lista Produktów wraz z tabelą punktową
Poniższa tabela zawiera informację odnośnie liczby punktów, jaką Uczestnik może uzyskać za każdy
zakupiony litr danego Produktu, w zależności od jego rodzaju i wielkości opakowania.

Nazwa Produktu

209l (beczka)

55l (keg)

1l, 4l, 5l

Shell Helix Ultra SN 0W-20

1,2 pkt

1,5 pkt

2,5 pkt

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

1,2 pkt

1,5 pkt

2,5 pkt

Shell Helix Ultra 0W-40

1,2 pkt

1,5 pkt

2,5 pkt

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

1,2 pkt

1,5 pkt

2,5 pkt

Shell Helix Ultra 5W-30

1 pkt

1,2 pkt

1,6 pkt

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

1 pkt

1,2 pkt

1,6 pkt

Shell Helix Ultra 5W-40

1 pkt

1,2 pkt

1,6 pkt

Shell Helix Ultra Diesel 5W-40

1 pkt

1,2 pkt

1,6 pkt

Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30

0,5 pkt

0,8 pkt

1 pkt

Shell Helix HX8 ECT 5W-30

0,5 pkt

0,8 pkt

1 pkt

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40

0,5 pkt

0,8 pkt

1 pkt

Shell Helix HX8 ECT 5W-40

0,5 pkt

0,8 pkt

1 pkt

Regulamin Konkursu „Shell Helix Wyższa Szkoła Jazdy”

Strona 6

Załącznik nr 3
Szczegółowe zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa), dane kontaktowe privacy-officeSI@shell.com. Z inspektorem ochrony danych osobowych Shell Polska sp. z o.o. można
skontaktować się pod adresem email: privacy-office-SI@shell.com.
2. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu „Shell Helix Wyższa Szkoła Jazdy”,
ustalenia zwycięzców, wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z Regulaminem
Konkursu.
3. Dane osobowe mogą być przekazane:
a) Podmiotowi organizującemu szkolenie doskonalenia technik jazdy, Renata SyperekKomar ConTrust Communication;
b) Dystrybutorom i Partnerom Shell, których listę stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
c) innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z
rozpatrywaniem reklamacji, w szczególności innym spółkom z grupy Shell, w tym
podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (więcej informacji o
podstawie przekazywanie danych do takich podmiotów można znaleźć w
odpowiednich
powiadomieniach
dotyczących
prywatności
Shell:
https://www.shell.com/privacy).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
obsługi Państwa udziału w Konkursie oraz zgłaszanych przez Państwa reklamacji tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
zapewnienia Państwu obsługi zgłoszonej przez Państwa reklamacji.
5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
6. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o
ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu
sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż do zakończenia
Konkursu i ewentualnego wydania nagród oraz rozliczenia należności podatkowych z tego
tytułu lub do czasu gdy będzie to konieczne do obsługi zgłoszonej przez Państwa reklamacji, po
upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez spółki z grupy Shell można znaleźć
na stronie: https://www.shell.com/privacy.
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Załącznik nr 4
Szczegóły szkolenia z doskonalenia technik jazdy
oraz zasad skorzystania z zaproszenia do wzięcia udziału w szkoleniu
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

8.

Szkolenie zostanie zorganizowane na Autodromie Jastrząb, położonym ul. Czerwienica 1/1,
w Jastrzębiu (kod pocztowy: 26-502), w dniach 10 lub 11 czerwca 2019 r. (w zależności od wyboru
terminu przez zwycięzcę Konkursu), w podziale na dwie grupy, po 50 zwycięzców Konkursu
każdego dnia.
Dostępność miejsc w każdym w dniu jest ograniczona oraz uzależniona jest od kolejności zgłoszeń
dokonanych przez zwycięzców Konkursu.
W szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba fizyczna (będąca zwycięzcą Konkursu lub
wskazana przez zwycięzcę Konkursu).
Wzięcie udziału w szkoleniu w danym dniu wyłącza możliwość wzięcia udziału w dniu kolejnym
(szkolenie ma charakter jednodniowy).
Ramowy zarys przebiegu szkolenia:
a. 10 czerwca 2019 r.:
i. 11:00 – 18:00 – szkolenie doskonalące techniki jazdy na Autodromie Jastrząb
ii. 19:00 – 24:00 – kolacja, bankiet i nocleg w hotelu (wskazanym przez
Organizatora)
iii. 11 czerwca 2019 r. – śniadanie i wymeldowanie z hotelu
b. 11 czerwca 2019 r.:
i. 11:00 – 18:00 – szkolenie doskonalące techniki jazdy na Autodromie Jastrząb
ii. 19:00 – 24:00 – kolacja, bankiet i nocleg w hotelu (wskazanym przez
Organizatora)
iii. 12 czerwca 2019 r. – śniadanie i wymeldowanie z hotelu
Organizator Konkursu pokrywa wyłącznie koszty szkolenia, wyżywienia oraz noclegu w hotelu
wskazanym przez Organizatora. Zakres oferty wyżywienia oraz standard pokoi hotelowych
wyznacza wyłącznie Organizator.
Organizator Konkursu nie ma obowiązku pokrycia żadnych innych kosztów, w tym nie pokrywa
kosztów dojazdu na miejsce wydarzenia i transportu z Autodromu Jastrząb do hotelu, a także nie
pokrywa kosztów usług hotelu niewymienionych powyżej.
W szkoleniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które zaakceptują regulamin Autodromu
Jastrząb oraz inne wymogi, w tym bezpieczeństwa stawiane przez organizatora szkolenia oraz
podmiot odpowiedzialny za obsługę Autodromu Jastrząb.
W celu uzyskania innych szczegółów szkolenia prosimy o kontakt z Organizatorem.

Regulamin Konkursu „Shell Helix Wyższa Szkoła Jazdy”

Strona 8

