Regulamin konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018” (dalej: „Konkurs”) oraz
fundatorem nagród w Konkursie jest Volvo Polska Sp. z o. o. o/Samochody Ciężarowe, z
siedzibą w Młochowie, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000015750, NIP 8951009619, (dalej: „Organizator”).
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
1.3. Przed przystąpieniem do Konkursu, uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
2. Czas trwania Konkursu
2.1. Test teoretyczny będzie dostępny od 07.03.2018 r. od godziny 00:01 do dnia 13.06.2018r. do
godz. 23:59:59, przy czym zgłoszeń w Konkursie można dokonywać od dnia 07.03.2018 r. od
godz. 12:00 do dnia 30.04.2018 r. do godz. 23:59.
3. Warunki udziału w Konkursie
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która na dzień dokonania zgłoszenia w
Konkursie:
3.1.1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynność prawnych;
3.1.2. zamieszkuje na terytorium Polski.
3.2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i
umowy cywilnoprawnej, członkowie organów oraz przedstawiciele (i ich członkowie rodzin,
niezależnie od stopnia pokrewieństwa) Organizatora, a także spółek zależnych, spółek
powiązanych z wymienionymi podmiotami.
3.3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
3.4. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście.
3.5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: "Uczestnik") jest związana warunkami
niniejszego Regulaminu i jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych i wyrażenia
zgody na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnik jest
zobowiązany do wyrażenia zgody Organizatorowi na otrzymywanie na udostępniony przez
Uczestnika adres poczty elektronicznej drogą elektroniczną informacji handlowej, dla celów
marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na
postanowienia Regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie.
4. Zasady i przebieg Konkursu
4.1. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Organizatora: www.volvochallenge.pl
(dalej: Strona Konkursowa).

4.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało
uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie
4.3. poniżej.
4.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w terminie
przewidzianym w punkcie 2.1. Regulaminu dokonać następującej sekwencji czynności:
4.3.1. dokonać rejestracji na Stronie Konkursowej (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez podanie w
odpowiednich polach formularza (dalej: „Formularz”) następujących danych: imię i
nazwisko, adres email, za pomocą formularza na stronie internetowej
www.volvochallenge.pl;
4.3.2. zaakceptować warunki Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka
znajdującego się na Formularzu;
4.3.3. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka znajdującego
się na Formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych Organizatora;
4.3.4. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na:
4.3.4.1. test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą bezpieczeństwa
ruchu drogowego, racjonalnej jazdy oraz produktów i usług Volvo Trucks. Pytania
pojawiają się w kolejności losowej, a czas na ich odpowiedź jest ograniczony. Uczestnik
ma tylko jedną szansę na przystąpienie do testu teoretycznego.
4.3.4.2. W przypadku uzyskania co najmniej 20 punktów z testu, o którym mowa powyżej,
Uczestnik powinien dodatkowo udzielić opisowej odpowiedzi na pytanie: Jakim mottem
powinien kierować się kierowca Volvo? (dalej: Praca Konkursowa). Uczestnik może
wykonać tylko jedną Pracę Konkursową.
4.4. Praca Konkursowa nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi
obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do
przemocy, nietolerancji, ani zawierać wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów
trzecich innych niż Organizator, ani żadnych treści o charakterze politycznym, charytatywnym
lub komercyjnym.
4.5. Praca Konkursowa stworzona przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej
twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i
prawa do wizerunku. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu
wszelkie prawa autorskie oraz prawa zależne do przesłanej Pracy Konkursowej.
4.6. Zgłoszone, zgodne z Regulaminem, Prace Konkursowe zostaną opublikowane na Stronie
Konkursowej oraz mogą zostać wykorzystane w komunikacji promocyjnej Organizatora, na co
Uczestnik wyraża zgodę w zakresie określonym w punkcie 7 Regulaminu.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w
szczególności Uczestników, którzy:
4.7.1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
4.7.2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej
do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
4.7.3. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia
zabezpieczeń zastosowanych w teście teoretycznym;
4.7.4. zgłosili Pracę Konkursową niezgodną z warunkami Regulaminu.
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4.8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w
Konkursie Organizator mogą kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu
podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję emailową); podczas takiego kontaktu Organizator mogą oczekiwać od Uczestnika
podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
5. Komisja konkursowa i wybór zwycięzców
5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
5.2. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie także nadzorować
wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu.
5.3. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności ich
oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność, i wyłoni trzech zwycięzców, z których każdy
zostanie wyróżniony nagrodą (dalej łącznie: "Nagrody").
5.4. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich Uczestników, którzy otrzymali co najmniej 20
punktów z testu teoretycznego oraz przesłali Pracę Konkursową.
5.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na adres podany przy rejestracji.
6. Nagrody
6.1. Nagrodami w Konkursie są: 3 podwójne zaproszenia na polski finał Volvo Trucks Driver
Challenge 2018, który odbędzie się 14 czerwca na Torze Jastrząb pod Radomiem.
6.2. Łącznie Organizator przewiduje wydanie 3 Nagród.
6.3. Nagrody wysyła Organizator pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni roboczych od
otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres mailowy
podany przez Zwycięzcę po spełnieniu przez zwycięzcę Nagrody warunku określonego w
punkcie 6.6.
6.4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca
Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego
rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w
Konkursie. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody
pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku
dochodowego od wygranych zostanie dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego przez Organizatora.
6.5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
6.6. Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości e-mail informującej ich o
przyznaniu Nagrody, przesłać na adres, z którego otrzymali informację o wygranej, informacje
niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez
Organizatora tj. w szczególności adres zamieszkania, wskazać adres, na który ma zostać
wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego. Jednocześnie Zwycięzcy Nagrody winni
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przesłać we wskazanym powyżej terminie, podpisane oświadczenie według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu ("Oświadczenie"), w którym
potwierdzają fakt przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy
Konkursowej na Organizatora. Oświadczenie może być przesłane w formie skanu
(w formacie pdf), niemniej konieczne jest również przesłanie oryginału oświadczenia na adres
Organizatora, podany w § 1 Regulaminu, z dopiskiem na kopercie "Volvo Trucks Driver
Challenge 2018" w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu (decyduje
data stempla pocztowego).
6.7. Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie 6.6., brak przesłania podpisanego
Oświadczenia, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość
doręczenia Nagrody bądź spełnienie przez Organizatora obowiązków podatkowych skutkują
utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
6.8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu
przez Komisję.
6.9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie
skorzystania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.
7. Prawa własności intelektualnej
7.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy
Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych („Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy
Konkursowej.
7.2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do
korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach
Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy w celu
przeprowadzenia Konkursu.
7.3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody
Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych
Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym: wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek
ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola
eksploatacji:
7.3.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
7.3.2. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na
których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo
egzemplarzy,
7.3.3. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w
pkt 7.3.1. lub 7.3.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych
naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie,
rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy,
oznaczania i produkcji towarów,
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7.3.4. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w
charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
7.4. Uczestnik upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich
praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w
zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru
nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.
7.5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian
i modyfikacji oraz dokonywania jej opracowań, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek
zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy Konkursowej, oraz zezwalania na
dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także
korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
7.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia
przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z
wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy
Regulaminu.
7.7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody
na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Volvo Polska Sp. z o. o., z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000015750, NIP 8951009619.
8.2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane
osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.
8.3. Administrator, o którym mowa w punkcie 8.1. przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo do wglądu
do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez
Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie,
otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji wniosków i roszczeń
zgłaszanych przez Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu
należytego przeprowadzenia Konkursu oraz obsługi ww. reklamacji, wniosków i roszczeń, a
także do celów marketingowych.
9. Reklamacje
9.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w okresie trwania
Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia
Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla
pocztowego).
9.2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub
elektroniczną na adres: marketing.trucks.pl@volvo.com z dopiskiem REKLAMACJA.
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9.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni
roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji.
9.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej
reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej
rozpatrzenia.
9.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.
9.6. Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w
siedzibie Organizatora.
10.2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: marketing.trucks.pl@volvo.com.
10.3.Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd
powszechny.
10.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
_______ 2018

(miejscowość),

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW
MAJĄTKOWYCH
Ja,
____________________________
(imię
i
nazwisko),
zamieszkały w
_________________
(miejscowość),
_________________________________________________ (ulica i numer domu), jako
Zwycięzca Konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018” organizowanego przez Volvo
Polska Sp. z o. o. o/Samochody Ciężarowe, z siedzibą w Młochowie, Aleja Katowicka 215,
05-831 Młochów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015750, NIP
8951009619 („Organizator”) autorskie prawa majątkowe do przygotowanej przeze mnie
Pracy Konkursowej w rozumieniu Regulaminu Konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge
2018” stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia, w całości na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili składania oświadczenia, bez jakichkolwiek ograniczeń
terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań –
wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu,
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż
opisany w pkt a. lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie
za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem
satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we
wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i
produkcji towarów,
d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w
charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak
elementy opakowań reklamowych, ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne,
filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w
sieci Internet.
Jednocześnie, upoważniam Organizatora do:
•

realizowania przysługujących mi osobistych autorskich praw, w tym: w
zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w
zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz
sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej
(oświadczam jednocześnie, że nie będę sam realizować autorskich praw
osobistych);
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•

wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu, t.j. do
dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji oraz dokonywania
opracowań, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i
adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy Konkursowej, oraz
zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez
podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań,
również przez podmioty trzecie.

Oświadczam jednocześnie, że:
•
•
•

jestem autorem i twórcą Pracy Konkursowej;
przysługują mi wyłączne i nieograniczone wszelkie prawa do Pracy Konkursowej, w
tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe;
Praca Konkursowa została stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz
nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które
ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw
na Organizatora Konkursu.

Przeniesienie praw objętych Oświadczeniem następuje z chwilą wydania nagrody
przyznanej za zwycięstwo w Konkursie „Volvo Trucks Driver Challenge 2018”.
W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się być
nieprawdziwe, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego
tytułu.

___________________
(imię i nazwisko)
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