
Regulamin Ogólnopolskich Mistrzostw Spedytorów

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się Ogólnopolskie
Mistrzostwa Spedytorów z wiedzy branżowej zwane dalej „Mistrzostwami”.

2. Organizatorem Mistrzostw jest Transcards.eu Sp. z o. o., z siedzibą w Wysokiej, przy
ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwana
dalej: “Organizatorem”).

3. Fundatorem nagród w Mistrzostwach jest Organizator.
4. Celem Mistrzostw jest poszerzanie wiedzy z branży TSL oraz promocja marki

bonabanco wśród spedytorów.

§2 Uczestnicy Mistrzostw

1. Uczestnikiem Mistrzostw (zwanym dalej: Uczestnikiem) może zostać osoba fizyczna
zatrudniona jako spedytor w firmie zajmującej się spedycją towarów lub
właściciel/osoba zarządzająca firmą zajmującą się spedycją towarów na podstawie
licencji.

2. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest:
2.1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:

bonabanco.com/ogolnopolskie-mistrzostwa-spedytorow-2021 podając
prawdziwe dane:

a. Adres email
b. Imię i nazwisko
c. Nazwa firmy
d. Telefon kontaktowy

Każdy Uczestnik może wypełnić formularz zgłoszeniowy tylko raz.
2.2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w pkt. 2.1 danych osobowych

dla celów przeprowadzenia Mistrzostw, w tym publikację rankingu, przy czym
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
Mistrzostwach.

§3 Przebieg i zasady Mistrzostw

1. Mistrzostwa są organizowane w formie testu wiedzy online dostępnego na zasadach
opisanych w Regulaminie.

2. Etap I - eliminacje Mistrzostw (zwany dalej: Eliminacjami) - trwa od 11 do 25
października 2021 roku.



2.1. Eliminacje są dostępne na stronie:
bonabanco.com/ogolnopolskie-mistrzostwa-spedytorow-2021/

2.2. Uczestnicy, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, biorą udział w
Eliminacjach.

2.3. W Eliminacjach Uczestnik odpowiada na 40 pytań wybierając jedną z
podanych odpowiedzi. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi Uczestnik ma
jedną godzinę.

2.4. Warunkiem zaliczenia Eliminacji jest prawidłowa odpowiedź na przynajmniej
32 pytania (80% wszystkich pytań).

2.5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Eliminacjach tylko jeden raz. W
przypadku, gdy Uczestnik weźmie udział w Eliminacjach więcej niż jeden raz,
pod uwagę brany będzie pierwszy wynik testu.

2.6. Uczestnik, który zaliczy Eliminacje zostaje zakwalifikowany do Etapu II.
3. Etap II - Finał Mistrzostw (zwany dalej: Finałem) - trwa od 27 do 28 października

2021 roku.
3.1. Do Uczestnika zakwalifikowanego do Finału Organizator wyśle w dniu 26

października 2021 roku do godziny 14:00 na adres email podany w
formularzu zgłoszeniowym unikalny link umożliwiający wzięcie udziału w
Finale.

3.2. W Finale Uczestnik odpowiada na 63 pytania wybierając jedną z podanych
odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt, a 0
punktów za odpowiedź niepoprawną. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi
Uczestnik ma jedną godzinę.

3.3. Celem Mistrzostw jest wyłonienie 10 (dziesięciu) Uczestników, którzy
zdobędą najwięcej punktów, udzielając odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.

3.4. Na podstawie liczby uzyskanych punktów zostanie stworzony ranking
Uczestników, według którego będą przyznane nagrody, o których mowa w §4
niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik
uzyska taką samą liczbę punktów, Uczestnik, który udzielił odpowiedzi w
krótszym czasie otrzymuje wyższą pozycję w rankingu.

4. Wyniki Mistrzostw  zostaną opublikowane na stronie:
bonabanco.com/ogolnopolskie-mistrzostwa-spedytorow-2021 do 2 listopada 2021
roku w postaci rankingu zawierającego imię, pierwszą literę nazwiska, nazwę firmy,
liczbę punktów oraz czas odpowiedzi.

§4 Nagrody

1. Pierwszym 10 (dziesięciu) Uczestnikom rankingu, o których mowa w §3 pkt 3.4 oraz
wybranym Uczestnikom Finału zostaną przyznane następujące nagrody:

a. 1 miejsce: 2000 zł
b. 2 miejsce: 1000 zł
c. 3 miejsce: 500 zł
d. miejsca od 4 do 10: 200 zł



e. Uczestnik zajmujący w rankingu miejsce 50. oraz Uczestnicy
zajmujący kolejne co 50. miejsce w rankingu - opaska sportowa
Xiaomi.

2. Uczestnicy, o których mowa w pkt 1 powyżej zostaną powiadomieni o wygranej za
pośrednictwem poczty elektronicznej w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od
publikacji rankingu, na adres email wskazany przez nich w trakcie zgłoszenia do
Mistrzostw.

3. Nagrody zostaną wydane w następujący sposób:
a. nagrody pieniężne: w postaci przelewu na rachunek bankowy należący do

laureata w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Mistrzostw, pod warunkiem
przesłania przez laureatów danych: imienia i nazwiska właściciela rachunku
bankowego tożsamego z imieniem i nazwiskiem podanym w formularzu
zgłoszeniowym, adresu oraz numeru rachunku bankowego w Polsce w
odpowiedzi na maila z informacją o przyznaniu nagrody.

b. opaska sportowa Xiaomi zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt
Organizatora na adres każdego uczestnika, o którym mowa w pkt 1 a.
powyżej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Mistrzostw, pod warunkiem
przesłania przez uczestników danych: imienia i nazwiska tożsamego z
imieniem i nazwiskiem podanym w formularzu zgłoszeniowym, adresu na
terenie Polski oraz numeru telefonu kontaktowego, w odpowiedzi na maila z
informacją o przyznaniu nagrody.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Mistrzostwami powinny być składane w formie wiadomości
elektronicznej (email) na adres kontakt@bonabanco.com. Reklamacja powinna
zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14
(czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Mistrzostw.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany mailowo na adres podany w reklamacji, w terminie do 14 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§6 Dane osobowe Uczestników Mistrzostw

1. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa w §2 pkt 2. 2.1 , będą przetwarzane
przez Organizatora w celu przeprowadzenia Mistrzostw, wyłonienia zwycięzców,
poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych
ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Mistrzostw jest Transcards.eu Sp.
z o. o., z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska. Dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z



Mistrzostwami, w tym w celu wyłonienia laureatów, wydania nagrody ogłoszenia
wyników Mistrzostw, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika – 6 ust. 1
pkt Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO). Uczestnik ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłanie
wiadomości na adres wskazany pkt 6 poniżej), przy czym spowoduje to niemożność
dalszego uczestnictwa w Mistrzostwach.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji Mistrzostw. Po zakończeniu Mistrzostw dane osobowe Uczestników, w tym
laureatów, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych związanych z Mistrzostwami.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o

kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach
danych (prawo dostępu do danych osobowych),

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy
czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne
dotyczące takiego żądania,

d. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu
administratora (o ile zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)

e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

f. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że
dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

6. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do
administratora: kontakt@bonabanco.com

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Mistrzostwach, jednak tylko z
ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub
prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
Mistrzostw. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o
zmianie przez publikację informacji o zmianie wraz ze zmienionym Regulaminem na
stronie bonabanco.com/ogolnopolskie-mistrzostwa-spedytorow-2021

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Mistrzostw, o
ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.



3. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu i niniejszy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem:
bonabanco.com/ogolnopolskie-mistrzostwa-spedytorow-2021

5. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do Organizatora.


