
REGULAMIN KONKURSU
Podejmij wyzwanie z Gepardem

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Gepard  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Opolu,  ul.  Romana
Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole, REGON 360994958, NIP 7543091743, KRS 0000548042,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział V wydział gospodarczy  zwany dalej
ORGANIZATOREM.

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Gepard  Sp.  z  o.o, ul.  R.  Horoszkiewicza  2B,  
45-309 Opole.

3. Celem Konkursu jest  promowanie  współzawodnictwa,  zdrowej  rywalizacji  i  zasad fair  play
oraz aktywizacja młodzieży województwa opolskiego w czasie trwania ferii zimowych 2022. 

4. UCZESTNIKIEM  Konkursu  może  być  osoba  fizyczna,  która  ukończyła  16  rok  życia  lub
młodsza za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

5. UCZESTNICY będą podejmowali wyzwanie polegające na przejeździe określonego toru jazdy
na symulatorze gry video, a ich efekty będą dokumentowali zgodnie z zaleceniami. Każde
wyzwanie należy wykonywaćć́ zgodnie z Regulaminem konkursu i opisem zadania. 

6. Wszystkie wyzwania należy wykonaćć́ z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,
równieżż  tych dotyczących COVID-19 (Organizator zapewnia środki ochrony osobistej)

7. Udział  w  Konkursie  jest  dobrowolny.  Opiekunowie  prawni/rodzice  osób  niepełnoletnich,
oświadczająą ,  że  nie  istnieją ą  żadne  przeciwskazania  do  wzięcia  udziału  dziecka  w  w/w
wyzwaniu  oraz  ponosząą z  tego  tytułu  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialnośćć́.  UCZESTNICY
pełnoletni oświadczenia podpisująą  sami. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu „Podejmij wyzwanie z Gepardem” zostanie opublikowane na
Funpage profilu Gepard Wyższa Szkoła Jazdy.

9. Konkurs polega na pokonaniu odcinaka gry z możliwie jak najlepszym wynikiem w siedzibie 
Organizatora, na sprzęcie udostępnionym przez Organizatora i pobiciu rekordu Kierowcy 
Rajdowego Gracjana Greli, który w tych samych warunkach uzyskał czas przejazdu: 2:44,360
Parametry techniczne gry:

                      Email / biuro@edugepard.pl                        Gepard Sp. z o.o.
                    mob. 793 969 000                                      ul. Horoszkiewicza 2B, 45-309 Opole
                      tel. 77 453 93 50                                        NIP: 7543091743
                    www.edugepard.pl                                    REGON: 360994958

http://www.edugepard.pl/
mailto:biuro@edugepard.pl


Gra: DiRT Rally
Odcinek: FLUGZEUGRING , RAJD NIEMIEC, POGODA SŁONECZNA
Samochód: PEUGEOT 306 MAXI
SKRZYNIA BIEGÓW: ŁOPATKI PRZY KIEROWNICY, SKRZYNIA SEKWENCYJNA
Kierownica : LOGITECH G29

10. W przypadku pobicia rekordu przez więcej niż jedną osobę nagrody przyznawane są kolejno
za trzy najlepsze czasy.

11. Każdy uczestnik zabawy może wykonać dowolną ilość prób, jednak nie częściej niż dwa razy
dziennie w sesjach po 30 minut.

12. Udział w wyzwaniu musi być poprzedzony wcześniejszym zapisem na przejazd poprzez 
formularz rejestracyjny na naszym Funpage: 
https://www.facebook.com/GepardWyzszaSzkolaJazdy

13. Przejazdy mogą odbywać się w godzinach otwarcia biura Gepard 8:30 do 16:00, przy czym
ostatni uczestnik może rozpocząć grę nie później niż o 15:30.

14. Czas przejazdu uczestnika zostanie skutecznie zarejestrowany, jeśli ten po zakończonej grze
zrobi zdjęcie ekranu końcowego z widocznym czasem przejazdu i  logiem Gepard Wyższa
Szkoła Jazdy.

15. Zdjęcie  należy  dodać  w  komentarzu  pod  postem  informującym  o  rozpoczęciu  wyzwania
i oznaczyć w nim nasz ośrodek.

16. Post informujący o rozpoczęciu wyzwania  ukarze się na Funpage Gepard Wyższa Szkoła
Jazdy  w  poniedziałek  31.01.2022,  wcześniej  będzie  można  dokonywać  rejestracji  na
przejazdy za pomocą dostępnego na FP formularza.

17. Nagrodami w zabawie są:

I miejsce: sesja na torze kartingowym K1 w Opolu 3 x 8 minut
II miejsce: podwójne zaproszenie na dowolny seans do Sali Dream w Kinie Helios
III miejsce: Spotify Premium doładowanie 60 zł

18. Warunkiem uczestnictwa  w  zabawie  „Podejmij  wyzwanie  z  Gepardem”,  jest  wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA, w tym do ich udostepnienia przez
Gepard Sp. z o.o. w Opolu, w celu zamieszczania wyników                    z wyścigu. Ponadto,
warunkiem uczestnictwa  jest  wyrażenie  zgody  na  gromadzenie  danych  UCZESTNIKA do
potrzeb  administracyjnych  i  analitycznych  oraz  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku
zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 

19. Wyzwanie  trwa  od  godz.  8:30  dnia  31.01.2022r.  do  godz.  15:30  dnia  11.02.2022r.
z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

20. Oficjalne  wyniki  końcowe  zostaną opublikowane  na  stronie  www.edugepard.pl,
na Facebook’u oraz na Instagramie Geparda.

21. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Gepard Wyższa szkoła Jazdy w dowolnym dniu
roboczym, począwszy od dnia 14 lutego 2022r.

§2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skuteczne  przystąpienie  oraz  udział  w  konkursie  następują  na  zasadach  wskazanych
w Regulaminie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa
cywilnego a wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  regulaminu  w  trakcie  trwania
konkursu, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi kosztów jakie Uczestnik poniósł w związku z udziałem w Konkursie,
w szczególności kosztów dojazdów do organizatora, kosztu zgłoszeniowego czy reklamacji.

https://www.facebook.com/GepardWyzszaSzkolaJazdy

