Regulamin konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018”

1. Organizatorem konkursu jest Volvo Polska Sp. z o. o. o/Samochody Ciężarowe, z siedzibą w
Młochowie, Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów.
2. Konkurs odbywa się pod nazwą: „Volvo Trucks Driver Challenge 2018”
3. W konkursie mogą wziąć udział kierowcy zawodowi posiadający ważne prawo jazdy kategorii C+E,
bez względu na wiek lub markę pojazdu, którą aktualnie wykonują swój zawód.
4. Zgłoszenia do konkursu uczestnik dokonuje za pomocą formularza na stronie internetowej
www.volvochallenge.pl. W rejestracji uczestnik identyfikuje się swoim numerem PESEL oraz podaje
numer swojej karty kierowcy, a także numer telefonu i adres e-mail. Przystąpienie do konkursu i
rejestracja są równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika konkursu niniejszego Regulaminu
konkursu w całości; w szczególności Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązuje się do
przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
5. Liczba uczestników z jednej firmy nie jest ograniczona.
6. Konkurs składa się z następujących etapów: testu teoretycznego, jazdy konkursowej, półfinału i
finału. Test teoretyczny jest umieszczony na stronie www.volvochallenge.pl i będzie dostępny do 31
marca 2018. Test składa 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.
7. Warunkiem przejścia do etapu jazd konkusowych jest udzielenie jak największej liczby poprawnych
odpowiedzi w teście teoretycznym (w przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby
prawidłowych odpowiedzi zadecyduje czas ich udzielenia). Uczestnicy z najlepszymi wynikami
zostaną poinformowani o możliwości odbycia testu praktycznego drogą mailową na adres wskazany
podczas rejestracji. Liczba miejsc na jazdy konkursowe jest organiczona. Jazdy odbędą się w
następujących lokalizacjach:
06.04.2018 - Bełk, Pruszcz Gdański
TMiK Tomasz Dzida Sp. z o.o. Bełk
Główna 2
44-230 Bełk
oraz
Volvo Group Truck Center Pruszcz Gdański
Będzieszyn 101
83-000 Pruszcz Gdański
13.04.2018 - Pietrzykowice, Tarnowo Podgórne
Volvo Group Truck Center o/Pietrzykowice
Pietrzykowice ul. Fabryczna 28
55-080 Kąty Wrocławskie

oraz
Nijhof-Wassink o/Tarnowo Podgorne
Krucza 2
62-800 Tarnowo Podgorne
20.04.2018 - Skawina, Karpin
Volvo Group Truck Center o/ Kraków
ul. Szwedzka 9
32-050 Skawina
oraz
Intruck o/Warszawa
ul. Bialostocka 8, Karpin
05-252 Dabrowka
27.04.2018 - Lublin
Volvo Group Truck Center Lublin
Kalinówka 73a
22-040 Świdnik
8. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną jazdę konkursową w jednej lokalizacji wybranej spośród
dostępnych.
9. Jeden najlepszy wynik zużycia paliwa z każdej eliminacji kwalifikuje się do półfinału, który odbędzie
się 13 czerwca 2018 w Kutnie:
Nijhof-Wassink o/Kutno
Holenderska 3
99-300 Kutno
Udział w nim wezmą laureaci eliminacji z poszczególnych lokalizacji, którzy zmierzą się ze sobą na
trasie konkursowej w okolicach Kutna. Najlepsze wyniki zużycia paliwa wyłonią 3 najlepszych
kierowców, którzy zmierzą się w polskim finale konkursu w dn. 14 czerwca 2018.
10. Polski finał konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018” będzie się składał z dwóch etapów:
przejazdu z wybranego miasta na Tor Jastrząb oraz testu sprawnościowego na pojeździe Volvo na
Torze Jastrząb. 3 kierowców wyruszy z wybranego miasta na Tor Jastrząb na 3 zestawach Volvo i
będzie jechało po trasie wskazanej przez sędzię konkursowego. Trasa jest identyczna dla wszystkich
3 kierowców. Po dotarciu na Tor Jastrząb zostanie zmierzone zużycie paliwa dla każdego z trzech
zestawów oraz całkowity czas przejazdu. Laureat tego etapu będzie wyłoniony na podstawie
najniższego zużycia paliwa. W przypadku identycznego rezultatu zużycia paliwa wygrywa kierowca z
lepszym czasem.
Drugi etap konkursu finałowego będzie polegał na teście sprawnościowym na pojeździe Volvo.
O zwycięzcy konkursu Volvo Trucks Driver Challenge 2018 w Polsce zadecyduje łączna liczba
punktów z tych dwóch etapów.
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11. Organizatorzy finału konkursu krajowego przewidują następujące nagrody:
I miejsce – bon wakacyjny o wartości 20 000 zł (brutto), II miejsce – Tablet APPLE iPad Pro 256GB, III
miejsce – iPhone 8 64GB
12. Zwycięzca finału konkursu w Polsce kwalifikuje się również do Światowego Finału, który odbędzie
się we wrześniu 2018, w Goteborgu, w Szwecji.
13. Celem konkursu jest osiągnięcie w eliminacjach jak najniższego zużycia paliwa w jak najkrótszym
czasie przejazdu samochodem konkursowym po trasie konkursowej. Trasa konkursowa ustalona jest
dla danej lokalizacji oraz jest identyczna dla wszystkich uczestników konkursu w danej lokalizacji.
Uczestnicy przed rozpoczęciem jazd zostaną poinformowani o długości, specyfice trasy oraz o limicie
czasu na przejazd wyznaczoną trasą. Podczas eliminacji krajowych, półfinału i finału jazdy odbywają
się po drogach publicznych. Jedynie test sprawnościowy na pojeździe Volvo odbędzie się na
zamkniętym torze.
14. Organizator zapewnia pojazd ciężarowy Volvo do przejazdu po trasie konkursowej oraz paliwo do
niego. W trakcie eliminacji krajowych Uczestnikom nie są zwracane jakiekolwiek koszty związane z
udziałem w konkursie – w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp.
Uczestnikom półfinału oraz finału krajowego Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i
wyżywienia.
15. Pomiaru czasu przejazdu w trakcie przejazdu eliminacyjnego dokonuje przedstawiciel
Organizatora, obecny w samochodzie konkursowym w trakcie całego przejazdu. Pomiaru czasu
przejazdu konkursowego dokonuje sędzia konkursowy, obecny w samochodzie konkursowym w
trakcie całego przejazdu. Na daną trasę przewidziana jest określona norma czasu, której nie można
przekroczyć. W przypadku identycznego rezultatu zużycia paliwa wygrywa kierowca z lepszym
czasem.
Pomiaru zużycia paliwa dokonuje się na podstawie odczytu z urządzenia Dynafleet, średnie zużycie
paliwa na 100 km z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Identyfikacja uczestnika danego przejazdu
odbywa się na podstawie zalogowanej w tachografie karty kierowcy.
16. Zestaw do przejazdów konkursowych to Volvo FH 4x2 500 KM HIGHMED ze skrzynią biegów IShift oraz naczepą plandeką, o masie całkowitej około 37.000 kg.
17. Wyniki eliminacji lokalnych zostaną ogłoszone niezwłocznie po jazdach konkursowych w danej
lokalizacji.
18. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Złamanie tych przepisów lub spowodowanie niebezpiecznej sytuacji w czasie jazdy konkursowej
skutkować będzie karą w postaci dodania 5 l do wyniku zużycia paliwa lub dyskwalifikacją. W
przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa przez Uczestnika, może skutkować
poleceniem natychmiastowego zatrzymania pojazdu i wykluczenia z udziału w Konkursie.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważne: kartę kierowcy i prawo jazdy kat. B, C, E.
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19. Uczestnik decyduje o użyciu hamulca silnikowego oraz zautomatyzowanej skrzyni biegów I-Shift.
Obowiązuje całkowity zakaz przełączania skrzyni biegów w pozycję N podczas jazdy.
20. Użycie innych urządzeń np. wentylatorów jest zabronione w czasie jazdy konkursowej.
Klimatyzacja we wszystkich pojazdach będzie działała automatycznie.
21. Użycie wycieraczek, podgrzewania lusterek jest uzależnione od warunków pogodowych, aby jazda
odbyła się w sposób w najwyższym stopniu bezpieczny. Sprawy sporne rozsądzi Kierownictwo
Konkursu, którego decyzje są wiążace.
22. Używanie telefonów komórkowych, nawigacji GPS (oprócz fabrycznego wyposażenia pojazdu)
oraz stoperów w czasie jazdy konkursowej jest surowo zabronione. Podczas jazdy konkursowej
telefon/y uczestnika powinien pozostać wyłączony/e.
23. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) dla celów
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów (w tym wiadomością
sms na numer telefonu podany w procesie rejestracji) publikacji wyników Konkursu, oraz przekazania
nagród, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem
danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i
wydania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Każdy Uczestnik zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922) Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez
Uczestnika dobrowolnie w celu przeprowadzenia realizacji Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników
jest Volvo Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-502), przy ul. Mydlanej 2.
Uczestnicy mogą wyrazić zgodę (Załącznik nr 2) na utrwalenie i opublikowanie ich wizerunku w
trakcie trwania imprezy oraz na publikację zdjęć, zawierających ich wizerunek w materiałach
promocyjnych i reklamowych, w tym w szczególności w materiałach o charakterze wewnętrznych
komunikatów Grupy Volvo. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich nazwisk, imion oraz
danych pracodawcy w celu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji wyników Konkursu. Organizator
zapewnia, że materiały, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać dobra osobiste Uczestników nie
będą publikowane.
Za wyjątkiem wizerunku oraz publikacji wyników, dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik posiada prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi na udostępnianie
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danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska AB Volvo (VTC) z siedzibą w Szwecji
(Dept 450, VHK, S-405 08 Göteborg) w celach realizacji Konkursu.
24. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym
konkursem w terminie 7 dni od daty wydarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później niż w
terminie do dnia 7 czerwca 2018 r.
25. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania konkursu do wglądu wszystkich
zainteresowanych w siedzibach Organizatorów oraz na stronach www.volvochallenge.pl i
www.volvotrucks.pl
26. Materiały reklamowo – promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
27. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników konkursu
oraz osób trzecich (m. in. wypadki komunikacyjne), nie wynikające z zaniedbań Organizatorów.
28. Uczestnikowi, który rezygnuje z nagrody nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną nagrodę ani
na jej równowartość w formie pieniężnej, ani jakakolwiek inna forma rekompensaty. Rezygnacja z
nagrody jest równoznaczna z wystąpieniem Uczestnika z konkursu bez jakichkolwiek praw i roszczeń
wobec Organizatora.
29. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania konkursu
oraz zmiany terminu ogłoszenia listy laureatów, a także wprowadzania innych zmian w niniejszym
regulaminie.
30. Organizator uiści 10 % zryczałtowany podatek dochodowy PIT liczony od rynkowej wartości danej
nagrody określonej w pkt 11 Regulaminu, na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby
płatnika – co stanowić będzie dodatkową nagrodę pieniężną obok nagród wskazanych w pkt 11
Regulaminu.
31. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Uczestnicy potwierdzają poprzez podpisanie
oświadczenia
stanowiącego
Załącznik
do
niniejszego
Regulaminu.

Młochów, 01.03.2018
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018”
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych oraz prawo jazdy kategorii C+E, o wysoce zadowalającym stanie zdrowia, pozwalającym
mi, bez podjęcia żadnego zagrożenia dla mojej osoby, wzięcie udziału w konkursie „Volvo Trucks
Driver Challenge 2018”
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „Volvo Trucks
Driver Challenge 2018” i nie budzi ona żadnych moich zastrzeżeń.
Przystępując do udziału w konkursie akceptuję i wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów (w tym wiadomością sms na numer telefonu podany
w procesie rejestracji) publikacji wyników Konkursu, oraz przekazania nagród, a także w celach
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. W zakresie
wskazanym w Regulaminie – tj. dla celów promocyjnych, marketingowych oraz komunikacji
wewnętrznej wyrażam zgodę na utrwalenie – w trakcie imprezy – oraz rozpowszechnienie mojego
wizerunku.
Oświadczam także, że zostałem/-łam w pełni poinstruowany/-a w zakresie obsługi pojazdu
ciężarowego Volvo, który będę prowadził/-a w ramach konkursu w sposób prawidłowy, zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, nie stanowiący zagrożenia dla osób i mienia. Przyjmuję do
wiadomości, że umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie prawa i/lub warunków Regulaminu, w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, może zostać uznane za rażące naruszenie
obowiązków pracowniczych.
Oświadczam także, że zdaję sobie sprawę z zagrożeń, które mogą być związane z wzięciem udziału
w konkursie „Volvo Trucks Driver Challenge 2018” – w tym zdrowotnych i biorę w nim udział wyłącznie
na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Ja niżej podpisany(a) świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 178a k.k. oraz
z art. 233 k.k., oświadczam, że w dniu dzisiejszym nie jestem pod wpływem alkoholu ani środków
odurzających.

Miejscowość/Podpis/Data
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Volvo Trucks Driver Challenge 2018”
[ ] Wyrażam zgodę na
Oświadczam, iż dobrowolnie uczestniczyłem/(am) w ngaraniach filmowych i sesji zdjęciowej
wykonanej przez …………………………………………………. na potrzeby Volvo Polska Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 15750) w związku z imprezą „Volvo Trucks Driver Challenge
2018”
,
przeprowadzonej
w
dniu
………………………………w
miejscowości………………………………………………
Oświadczam, iż nie otrzymałem (i nie domagam się) wynagrodzenia za pozowanie na potrzeby w.w
sesji zdjęciowej.
[ ] Wyrażam zgodę Volvo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na:
a) rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych i marketingowych w ramach
działalności Volvo Polska Sp. z o.o. , wraz ze wskazaniem mojego imienia, nazwiska,
zajmowanego stanowiska,
b) rozpowszechnianie mojego wizerunku w dowolnej formie, w szczególności w publikacjach
prasowych, internecie, nadania za pomocą wizji,
c) udzielanie zezwoleń na rzecz:
 Volvo AB z siedzibą w Goeteborgu
 Spółek zależnych od Volvo AB
 Wydawnictw regionalnych, krajowych i światowych
 Nadawców telewizyjnych
na dalsze rozpowszechnianie mojego wizerunku;
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż całość praw autorskich, do wykonanych w trakcie sesji
zdjęć, przysługuje Volvo Polska Sp. z o.o. .
Oświadczam, iż powyższe zezwolenie na korzystanie z mojego wizerunku nie jest ograniczone w
czasie.
Oświadczam, iż nie występuję i nie będę występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami z tytułu
rozpowszechniania mojego wizerunku na warunkach określonych w niniejszej zgodzie.

[ ] Zezwalam Volvo Polska Sp. z o.o. na wprowadzanie zmian, modyfikowanie i przerabianie mojego
wizerunku.
..........................................................................
Miejscowość i data
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