
 

 

Regulamin konkursu „Godło HUZAR” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem Konkursu „Godło HUZARA” (zwanego dalej “KONKURSEM”), jest HUZAR PSP 

S.A., ul. Otolińska 21 lok. 606, 09-407 Płock (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagród jest: HUZAR PSP S.A., ul. Otolińska 21 lok. 606, 09-407 Płock, zwany dalej 

„Fundatorem”.  

3. KONKURS nie jest loterią promocyjną ani inną grą hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Celem akcji jest upowszechnienie 

wiedzy o marce PSP HUZAR. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. W KONKURSIE biorą udział wszystkie stacje należące do sieci Polskie Stacje Paliw HUZAR.  

2. KONKURS rozgrywany będzie w czterech kategoriach: 

I. Najlepsza stacja PSP HUZAR 

II. Inwestycja roku 2015 

III. Dobre, bo z logo HUZAR 

IV. Wiarygodny Partner 

3. Uczestnik przystępując do KONKURSU powinien zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak 

również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w KONKURSIE. 

 

§ 3. KONKURS „Godło HUZAR” w kategorii „Najlepsza stacja PSP HUZAR” 

  

1. KONKURS trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.  

2. Każda stacja należąca do sieci Polskie Stacje Paliw HUZAR poddana zostanie ocenie 

Tajemniczego Klienta. 

3. Na ocenę ogólną składa się suma punktów przyznanych przez Tajemniczego Klienta. 

4. Tajemniczy Klient ocenie poddaje następujące obszary: Teren stacji - podjazd i plac, Obszar 

tankowania - wysepki i dystrybutory, Sklep przystacyjny, Oferta własna sieci HUZAR PSP, 

Obsługa klienta, Toalety. 

5. Zwycięzcą KONKURSU zostanie stacja, która zdobędzie najwięcej punktów w ocenie 

Tajemniczego Klienta. 

6. Właściciel zwycięskiej stacji zostanie poinformowany o wygranej najpóźniej do 30 czerwca 

2016 r. 
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§ 4. KONKURS „Godło HUZAR” w kategorii „Inwestycja roku 2015” 

 

1. Inwestycja do udziału w KONKURSIE zgłaszana jest indywidualnie przez stacje należące do 

sieci. 

2. Inwestycje zgłaszać należy za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK 

NR 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wypełniony, podpisany formularz ze zdjęciem inwestycji należy przesłać do 20 kwietnia 

2016 r. mailowo na adres huzar@huzar.eu. 

4. Od 22 kwietnia do 31 maja 2016 r. na stronie www.huzar.eu w części dla Huzarowców 

(dostępnej po zalogowaniu) dostępna będzie platforma umożliwiająca oddanie głosu na 

konkretną inwestycję. 

5. Zwycięzcą kategorii zostanie stacja, która zdobędzie najwięcej głosów pozostałych 

stacyjników. 

6. Każda stacja może oddać max. 1 głos. 

 

§ 5. KONKURS „Godło HUZAR” w kategorii „Dobre, bo z logo HUZAR” 

 

1. Kryterium kwalifikacji w niniejszej kategorii jest poziom sprzedaży produktów własnych 

HUZARA – kosmetyki CZYSTE AUTO, płyny do spryskiwaczy CZYSTA SZYBA, woda 

deminaralizowana CZYSTA WODA, węgiel do grilla, zapachy samochodowe. 

2. Komisja KONKURSOWA dokona analizy zamówień produktów rekomendowanych przez 

Polskie Stacje Paliw HUZAR przez poszczególne stacje należące do sieci. 

3. Zwycięzcą w tej kategorii zostanie stacja, która w 2015 r. dokonała zamówień produktów z 

logo HUZAR za najwyższą kwotę netto i posiada w swojej ofercie wszystkie rekomendowane 

przez sieć produkty. 

 

§ 6. KONKURS „Godło HUZAR” w kategorii „Wiarygodny Partner” 

 

1. Kryterium kwalifikacji w niniejszej kategorii jest terminowość wnoszenia opłat do 

Organizatora sieci.  

2. Analizy płatności i ich terminowości dokona 10 czerwca 2016 r. Komisja KONKURSOWA  

3. Zwycięzcą w tej kategorii zostanie stacja, która w terminie od 1 maja 2015 r. do 30 maja 

2016 r. najrzetelniej regulowała płatności do Organizatora sieci. 

 

§ 7. NAGRODY  

 

1. Nagrodami głównymi w KONKURSIE są statuetki „Godło HUZAR” z tytułem kategorii. 

2. Wręczenie nagród we wszystkich kategoriach odbędzie się na dorocznym Ogólnopolskim 

Zjeździe Stacji HUZAR. 

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.  

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.  

 

 

 

mailto:huzar@huzar.eu
http://www.huzar.eu/


Strona 3 z 3 
 

§ 8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Klasyfikacji i ostatecznej oceny Uczestników KONKURSU (w każdej kategorii) dokonuje 

KOMISJA KONKURSOWA (zwana „Komisją”), w skład której wchodzą wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej oraz Zarządu HUZAR PSP S.A. 

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii KONKURSU zostaną powiadomieni o wygranej i 

warunkach odbioru Nagrody telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej na 

adres e-mail. 

3. Organizator ma prawo opublikować dane Zwycięskich stacji na stronie www.huzar.eu, na 

www.huzar.eu w części dla Huzarowców dostępnej po zalogowaniu oraz na FanPage.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika.  

5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z 

KONKURSU. 

 

§ 9. REKLAMACJE  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania KONKURSU, Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania KONKURSU, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs ‘Godło HUZAR’ kategoria … (tu 

należy podać nazwę kategorii, której dotyczy reklamacja)”  

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z KONKURSU będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad KONKURSU w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na www.huzar.eu oraz na www.huzar.eu w 

części dla Huzarowców dostępnej po zalogowaniu. 
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