REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO/SLOGAN
CELEM jest propagowanie poprawy relacji między kierowcami motocykli i wszelkich pojazdów samochodowych poprzez eksponowanie
wybranego hasła we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych, innych Hary Motors sp. z o.o., a także bezpiecznej jazdy
motocyklem w ruchu drogowym w ogólnym pojęciu.
CELEM dodatkowym jest zastąpienie obecnie popularnego, lecz niekoniecznie poprawnie interpretowanego przez wielu kierowców
„sloganu ostrzegawczego” umieszczanego w formie naklejki na tyłach samochodów.
NAGRODĄ w konkursie jest bezpłatny podstawowy przegląd motocykla z możliwością jego realizacji w serwisie motocykli Hary Motors
przed lub po sezonie motocyklowym 2012. W przypadku, gdy zwycięzcą nie jest posiadacz motocykla, nagroda może być przekazana
decyzją zwycięzcy jakiemukolwiek motocykliście. W takim przypadku konieczna jest pisemna forma przekazania prawa do nagrody.
NA CZYM POLEGA KONKURS: KONKURS polega na złożeniu na kuponie konkursowym propozycji hasła promującego nową erę społecznych
relacji pomiędzy: KIEROWCA MOTOCYKLA - KIEROWCA SAMOCHODU
JAK WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ: KUPON konkursowy dostępny podczas OldTimerBazar [26.02.2012 r.] we Wrocławiu, II Targów
Motocyklowych we Wrocławiu [10-11.03.2012 r.], w Hary Motors Garage (Wrocław, ul. Brucknera 53 – obok VolvoI i Shell, kierunek
Warszawa), na stronach internetowych www.harymotors.pl, www.dziennikimotcyklowe.com,
KUPON niepoprawnie wypełniony w zakresie danych kontaktowych [danych wymaganych] i przy braku akceptacji warunków w konkursie
jest nieważny, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przedstawionego sloganu do wzięcia jego udziału w
konkursie i w ocenie.
KUPON poprawnie wypełniony, umieszczony w urnie w ww miejscach [stoisko Hary Motors Garage], przesłany pocztą elektroniczną [scan]
na adres salon@harymotors.pl lub dostarczony do salonu w terminie do 13.04.2012 r. bierze udział w konkursie.
WYBÓR ZWYCIĘZCY I ODBIÓR NAGRODY: Komisja konkursowa, składająca się z motocyklistów, losowo wybranych kierowców
samochodów niezwiązanych ze społecznością motocyklistów, przedstawiciela Policji z Ruchu Drogowego, przedstawicieli mediów
motoryzacyjnych i językoznawcy wybierze w finałowej ocenie w terminie do 20.04.2012 r. hasło najtrafniej określające możliwości
propagowania CELU konkursowego. Do finału zostanie dopuszczone 10 haseł, które wybrane zostaną przez środowisko motocyklistów i
kierowców samochodów podczas spotkania w Hary Motors w dniu 14.04.2012 r.
Zwycięzca dostarcza motocykl do Hary Motors Garage we Wrocławiu, ul. Brucknera 53 w terminie uzgodnionym z kierownictwem
serwisu[kontakt przez www.harymotors.pl ]. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy do końca sezonu motocyklowego 2012 tj do
31.10. br., odbiór nagrody przepada.
KLAUZULA O PRAWIE DO HASŁA: Uczestnik konkursu, którego propozycja hasła zostanie przez komisję konkursową wybrana jako
zwycięska przenosi nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony wskazanym przez Uczestnika hasłem. Przeniesienie w/w
praw przez Uczestnika obejmuje uprawnienie do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby
częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji na gruncie pól eksploatacji,
które stanowią utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub
bezprzewodowej, rozpowszechnianie przez Internet.
Oświadczenie Uczestnika, o którym mowa powyżej rodzi skutki prawne z chwilą wygrania przez Uczestnika Konkursu (tj. wybrania przez
komisję konkursową zgłoszonej przez Uczestnika propozycji hasła).
INFORMACJA O WYNIKU: WYNIK konkursu zostanie ogłoszony w siedzibie Hary Motors w dniu 20.04.2012 r., na stronach
www.harymotors.pl, www.dziennikimotocyklowe.pl oraz przedstawiony drogą mailową do wszystkich uczestników konkursu.
Uczestnik, przystępując do niniejszego konkursu i podając swoje hasło akceptuje jednocześnie niniejszy regulamin konkursu w całości.
ORGANIZATOR KONKURSU: Hary Motors sp. z o.o. i www.dziennikimotocyklowe.com

