REGULAMIN
„DARMOWY KURS NA OPEN DAY”
1.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Władcy Dróg S.C. , z siedzibą
przy ul. Nałęczowskiej 30, 20-701 Lublin.

2.

Nagroda „Darmowy kurs – Open Day” zwany dalej kursem to kurs podstawowy prawa jazdy jednej
z wskazanych w pkt 2. kategorii w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Władcy Dróg”. Cena szkolenia to 1 zł.

3.

Kurs można wybrać spośród następujących kategorii prawa jazdy AM,A1,A2,A

4.

Kurs jest do zrealizowania wyłącznie w „sezonie motocyklowym” 2014, długość którego uzależniona jest od
warunków pogodowych.

5.

Warunkiem otrzymania nagrody „Darmowy kurs – Open Day” jest :
a) Pozostawienie poprawnie wypełnionego kuponu do losowania, w terminie od 08.02.2014
do 22.02.2014 do godz 23:59
•
•
•

kupony dostępne są bezpłatnie w siedzibie OSK Władcy Dróg ul. Nałęczowska 30
oraz w Rider's Pub ul. 3 maja 9
w losowaniu biorą udział wyłącznie oryginalne kupony udostępniane przez organizatora
urna na kupony konkursowe dostępna jest w Rider's Pub ul. 3 maja 9 „na barze”

b) obecność w trakcie losowania osoby biorącej udział w konkursie lub osoby wskazanej na kuponie
c) wyrażenie zgody na publikację swoich danych osobowych oraz zdjęć przez Organizatora
d) dostarczenie w wymaganym terminie numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK )
do OSK Władcy Dróg
5. Losowanie nagrody „Darmowy kurs – Open Day” odbędzie się dnia 22.02.2014 o godz 24:00.
6. W ramach kursu OSK Władcy Dróg realizują program szkolenia zgodny z programem
dla kursu podstawowego dla danej kategorii prawa jazdy
7. Dodatkowo zwycięzca kursu otrzyma :
•
•
•

książkę z płytą do nauki przepisów w systemie SPS
badania lekarskie dla Kandydatów na Kierowców w WOMP ul. Nałęczowska 27
smycz Władcy Dróg oraz opaskę odblaskową

8. Każdy uczestnik konkursu biorąc udział w losowaniu akceptuje niniejszy regulamin.
9. Nagroda „Darmowy Kurs – Open Day” nie może być zastąpiona inną nagrodą rzeczową lub wypłatą
gotówki.
10. Pozostałe kwestie reguluje Rozporządzenie o Szkoleniu i Egzaminowaniu Kandydatów na Kierowców
i Kodeks Cywilny.

