Regulamin
konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2017”

1. Organizatorem konkursu jest Volvo Polska Sp. z o.o. O/Samochody Ciężarowe, z siedzibą w
Młochowie, Al. Katowicka 215, 05-831 Młochów, dystrybutor marki Renault Trucks
2. Konkurs odbywa się pod nazwą: „OPTIFUEL CHALLENGE 2017”
3. W konkursie mogą wziąć udział kierowcy posiadający ważne prawo jazdy kategorii C+E, bez
względu na wiek lub markę pojazdu, którą aktualnie wykonuje swój zawód.
4. Zgłoszenia do konkursu uczestnik dokonuje bezpośrednio do przedstawiciela Renault Trucks lub
wypełniając kupon w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Renault Trucks w Polsce.
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. Ilość
uczestników w Konkursie jest ograniczona, o dopuszczeniu do Konkursu decyduje organizator.
5. Uczestnika do Konkursu zgłasza przedsiębiorca (firma transportowa albo produkcyjna) użytkująca
pojazdy ciężarowe. Zmiana uczestnika przez przedsiębiorcę go zgłaszającego możliwa jest (ze
względów losowych lub z powodu zakończenia zatrudnienia) wyłącznie do etapu eliminacji krajowych.
6. Eliminacje odbywają się w następujących lokalizacjach oraz terminach.
Data
30–31 III
5–7 IV
19–21 IV
26–28 IV
8–9 V
10–12 V
17–19 V
24–26 V
31.V–2 VI
7–9 VI
21–23 VI

Lokalizacja
Szczecin Serwisy
Pruszcz Gdański
Siedlce
Olchowa
Kielce
Katowice
Kraków
Skoczów
Pietrzykowice
Tarnowo Podgórne
Rzgów k/Łodzi

Ser wis
Józef Skrzypa
VGTC
VGTC
EuroComplex
TANDEM-TRU CKS
TANDEM-TRU CKS
EuroComplex
Retos
VGTC
Nijhof-Wassink
Polsad
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7. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną jazdę konkursową w jednej lokalizacji
wybranej spośród dostępnych.

8. Jeden najlepszy wynik zużycia paliwa z każdej eliminacji kwalifikuje się do finału, który odbędzie się
w terminie podanym poniżej, na zamkniętym torze. Udział w nim wezmą laureaci eliminacji z
poszczególnych lokalizacji.
Finał: 08 Września 2017, Bednary k. Poznania
9. Uczestnik, który osiągnie najlepsze wyniki w finale krajowym, będzie reprezentować Polskę w
światowym finale Optifuel Challenge 2017. Termin i miejsce oraz regulamin światowego finału
zostaną podane w późniejszym terminie. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie
światowego finału Optifuel Challenge 2017 jest Renault Trucks SAS Saint Priest ,i wszystkie prawa i
obowiązki uczestnika zakwalifikowanego z Polski na światowy finał będą określone w wyżej
określonym regulaminie
10. Organizatorzy finału konkursu krajowego przewidują nagrody wg załącznika nr1.
11. Zwycięzcą zostanie ten, kto osiągnie najniższe zużycie paliwa przy jednoczesnej najwyższej
średniej prędkości z uwzględnieniem przepisów prawa o ruchu drogowym. W przypadku wyniku ex
aequo decyduje niższa ilość naciśnięć pedału hamulca (na bazie Infomax). Szczegółowe zasady
zostaną przedstawione przez osobę reprezentującą organizatora przed rozpoczęciem konkursu..
Uczestnicy przed rozpoczęciem jazd zostaną poinformowani o długości, specyfice trasy oraz o limicie
czasu na przejazd wyznaczoną trasą. Podczas eliminacji krajowych jazdy odbywają się po drogach
publicznych. Podczas finału konkursu w Poznaniu jazdy odbywają się na terenie zamkniętym.
12. Organizator zapewnia pojazd ciężarowy Renault Trucks do przejazdu po trasie konkursowej,
paliwo oraz wszelkie koszty związane z opłatami drogowymi z wyłączeniem wszelkich kar
administracyjnych nałożonych na kierującego w trakcie trwania przejazdu konkursowego (mandaty,
kary administracyjne). Organizator posiada prawo do nieograniczonego udostępnienia danych
osobowych w przypadku otrzymania zapytania od uprawnionego organu kontrolnego w zakresie
wskazania osoby prowadzącej pojazd w określonym dniu i czasie. W trakcie eliminacji krajowych
Uczestnikom nie są zwracane jakiekolwiek koszty związane z udziałem w konkursie – w szczególności
koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, itp. Uczestnikom finału krajowego Organizator zapewni
zakwaterowanie i wyżywienie.
13. Zestaw do przejazdów konkursowych to Renault Trucks T480 4x2 ze skrzynią biegów Optidriver
oraz naczepą, o masie całkowitej zestawu około 38000 kg
14. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone ostatniego dnia eliminacji, w każdej z lokalizacji
15. 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.
16. Uczestnik decyduje o użyciu hamulca silnikowego oraz zautomatyzowanej skrzyni biegów
Optidriver. Obowiązuje całkowity zakaz przełączania skrzyni biegów w pozycję N podczas jazdy.
17. Użycie innych urządzeń np. wentylatorów jest zabronione w czasie jazdy konkursowej.
Klimatyzacja we wszystkich pojazdach będzie działała automatycznie.
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18. 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 wiążące.
19. Używanie telefonów komórkowych, nawigacji GPS oraz stoperów w czasie jazdy konkursowej jest
surowo zabronione. Podczas jazdy konkursowej telefon/y uczestnika powinien pozostać wyłączony/e.
20. 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 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów 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 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 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
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 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. 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 danych osobowych w
zakresie imienia, nazwiska.
Renault Trucks SASU,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
21. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym
konkursem w terminie 7 dni od daty wydarzenia będącego podstawą reklamacji,
22. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania konkursu do wglądu wszystkich
zainteresowanych w siedzibach Organizatorów oraz na portalu internetowym www.renault-trucks.pl
23. Materiały reklamowo – promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
24 .Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników konkursu
oraz osób trzecich (m. in. wypadki komunikacyjne).
25. 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.
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26. 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.
27. Organizator uiści 10 % zryczałtowany podatek dochodowy PIT liczony od rynkowej wartości danej
nagrody określonej w pkt 10 Regulaminu, na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby
płatnika – co stanowić będzie dodatkową nagrodę pieniężną obok nagród wskazanych w pkt 11
Regulaminu. Laureat jest zobowiązany do przekazaniu Organizatorowi niezbędnych danych
dotyczących umożliwiających uiszczenie powyższego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego
PIT.
28. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Uczestnicy potwierdzają poprzez podpisanie
oświadczenia stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
Młochów, 08.03.2017
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Załącznik do regulaminu konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2017”
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 „OPTIFUEL CHALLENGE 2017”Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „OPTIFUEL CHALLENGE 2017” i nie
budzi ona żadnych moich zastrzeżeń.
Oświadczam także, że zostałem/-łam w pełni poinstruowany/-a w zakresie obsługi pojazdu
ciężarowego Renault, który będę prowadził/-a w ramach konkursu w sposób prawidłowy, nie
stanowiący zagrożenia dla osób i mienia.
Oświadczam także, że zdaję sobie sprawę z zagrożeń, które mogą być związane z wzięciem
udziału w konkursie „OPTIFUEL CHALLENGE 2017” – w tym zdrowotnych i biorę w nim
udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Miejscowość/Podpis/Data
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NAGRODY Załącznik nr1
Eliminacje lokalne:
Kierowca 1 Miejsce
– rower składany
Firma 1 Miejsce
– voucher na szkolenie z j.ekonomicznej na zestawie klienta – nagroda ufundowana przez Renault Trucks
– voucher 2000 zł netto na obsługę w serwisie (koszt robocizny), w którym odbywa się konkurs - nagroda fundowana przez serwis, w którym odbywa się
konkurs

Finał Krajowy:

Finał Międzynarodowy:

Kierowca 1 Miejsce: voucher na wycieczkę zagraniczną o wartości 8.000 zł
i voucher na dofinansowanie ubezpieczenia samochodu osobowego w VFS
o wartości 2000 zł

Kierowca 1 Miejsce: voucher o wartości € 6000

Kierowca 2 Miejsce: voucher na wycieczkę zagraniczną o wartości 5.000 zł

Kierowca 3 Miejsce: voucher o wartości € 1000

Kierowca 3 Miejsce : voucher na wycieczkę zagraniczną o wartości 3 000 zł

Firma 1 Miejsce: RENAULT TRUCKS T480 13L Optifuel

Firma 1 miejsce – voucher do wykorzystania w autoryzowanym serwisie na
naprawę pojazdu Renault Trucks lub zakup części Renault Trucks, szkoleń
lub gadżetów z e-shop Renault Trucks o wartości 5000 zł, voucher na
dofinansowanie ubezpieczenia samochodu ciężarowego w VFS o wartości
5000 zł

Firma 2 Miejsce: € 5000 do wykorzystania w sieci serwisowej RENAULT
TRUCKS

Kierowca 2 Miejsce: voucher o wartości € 2000

Firma 3 Miejsce: Voucher o wartości € 2500 do wykorzystania w sieci
serwisowej RENAULT TRUCKS
Zwycięskie 3 drużyny ( kierowca, właściciel firmy i reprezentant
handlowy) : podróż do serca Renault Trucks : wizyta w fabryce Bourgen-Bresse, muzeum Berliet, Renault Trucks Square

