
Regulamin konkursu z dnia KLASYCZNY PIĄTEK & KLASYKI U 
RADZIWIŁŁÓW z dnia 27.08.2021r. 
 
Postanowienia ogólne  
 
1. Organizatorem konkursu jest Automobilklub z siedzibą w 
Białej Podlaskiej, Al. Jana Pawła II 7.  
 
Warunki uczestnictwa  
 
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.  
3. Komisję konkursową stanowić będą przedstawiciele: 
Automobilklubu Bialskopodlaskiego, Klubu Motocyklowego 
GROM, oraz Prezydenta Miasta Biała Podlaska. 
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie na formularzu 
dostępnym na miejscu wydarzenia u organizatorów.  
5. Konkurs odbędzie się w dniu 27.08.2021r w godzinach od 
18:00 do 19:00.  
. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu o 
godzinie 19:20.  
7. Konkurs odbywa się na parkingu publicznym obok Holelu Skala 
ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska. 
 
Zadanie konkursowe  
 
8. Zadanie konkursowe polega na wyłonieniu 10-ciu klasycznych 
aut według poniższej wypisanych wytycznych: 

- wiek auta - minimum 25 lat  
- oryginalność /ciekawe rozwiązania motoryzacyjne  
- estetyka pojazdu z zewnątrz  
- estetyka pojazdu wewnątrz  

9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden pojazd.  
10. W konkursie zostanie wyłonionych od 10 finalistów.  
11. Finaliści konkursu zostaną wybrani przez jury metodą 
głosowania według w/w wytycznych (pkt. 8). 
12. Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 
konkursu tj. 27.08.2021r o godz. 19:20. 
  



Nagroda 
 
13. Wygrana będzie upoważniać zwycięzcę do wjazdu na teren 
Zespołu Pałacowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej w 
dniu imprezy.  
14. W Zespole Pałacowo-Parkowym Radziwiłłów zwycięzców 
czeka nagroda – udział w sesji fotograficznej na tle zabytkowych 
obiektów. 
15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy.  
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
W takim wypadku nagroda przepada.  
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę 
danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i 
poinformowanie o przyznaniu Nagrody.  

Obowiązek informacyjny  

18. Informujemy, że administratorem danych osobowych 
uczestników Konkursu jest Automobilklub Bialskopodlaski.  

19. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

Postanowienia końcowe  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad 
Konkursu w trakcie jego trwania.  

21. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 


