
REGULAMIN KONKURSU „TIK TOK CRAZY CARTS STARS”

I. ORGANIZACJA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs „Crazy Carts” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany 
przez Crazy Carts Akademia Driftingu, prowadzonego przez DanCart Danuta Piórkowska z 
siedzibą 81-198 Kosakowo, ul. Kminkowa 22A/A1 (dalej: „Organizator”, „Crazy Carts”, 
„Akademia Driftingu”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs organizowany jest na platformie Tik Tok („Serwis”) i polega na nagraniu przez
Uczestnika krótkiego oryginalnego filmiku, który będzie nawiązywał/przedstawiał pobyt 
uczestnika w Crazy Carts Akademia Driftingu. Aby film został uwzględniony w konkursie 
uczestnik konkursu musi spełnić następujące warunki:
- nagrać film na jednym z torów Crazy Carts wszystkie lokalizacje biorące udział w konkursie
znajdują się pod adresem https://crazycarts.pl/# . 
- pod publikowanym materiałem należy dodać 3 hashtagi: #konkurscc #crazycarts oraz 
#akademiadriftingu
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu przez
Uczestnika.
5. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
a. Regulamin oznacza niniejszy dokument, regulujący zasady i warunki korzystania oraz
funkcjonowania Serwisu.
b. Wykonawca lub Uczestnik oznacza pojedynczą osobę lub zespół, która zamieszcza swój 
utwór w Serwisie.
c. Serwis oznacza serwis internetowy działający pod adresem www.tiktok.com i w ramach
aplikacji „Tik Tok” dostępnej na urządzeniach mobilnych iOS oraz Android.
e. Nagranie lub Filmik oznacza utwór słowno-muzyczny zamieszczony w Serwisie przez
Uczestnika w postaci filmiku wideo.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o
grach losowych i zakładach wzajemnych.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 
Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 24.06.2022 r. od godziny 00:00  do 31.08 
2022 r. do godziny 23:59.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą niepełnoletnią, która ukończyła 13 rok życia, za zgodą opiekuna prawnego. 
Zgodę (zał.1 do konkursu) należy wysłać na adres mailowy konkurs@crazycarts.pl
b) jest osobą pełnoletnią lub osobą niepełnoletnią, która ukończyła 16 rok życia i posiada 
pełną zdolność do czynności prawnej. 
c) zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
d spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie;
e)  jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta 
osobistego w serwisie Tik Tok. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń 
konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich 
przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i 
odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 
4. W Serwisie pod danym Nagraniem Uczestnika jest możliwość zamieszczania komentarzy.
5. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość Nagrań. Powinno to być
oryginalne nagranie Uczestnika.
6. Uczestnikowi nie przysługuje za wzięcie udziału w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa nie może zawierać treści 
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niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, 
wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści mogących naruszać prawa osób trzecich (w tym w 
szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr 
osobistych osób trzecich), ani treści reklamowych jakichkolwiek przedmiotów, za wyjątkiem 
treści reklamowych dotyczących Organizatora Konkursu.
7. Konkurs odbędzie się w jednym etapie polegającym na publikacji w Serwisie filmiku wideo
z pobytu Uczestnika na torze Crazy Carts w dowolnej z naszych lokalizacji (szczegółowy 
wykaz lokalizacji pod adresem https://crazycarts.pl/#) z zamieszonym przy filmiku 
hashtagiem  #konkurscc #crazycarts oraz #akademiadriftingu . Warunkiem zgłoszenia 
jest dodanie w filmiku odpowiedniego hashtagu do wyzwania. W Konkursie biorą udział 
jedynie Nagrania spełniające powyższe warunki.
10. Spośród przesłanych zgłoszeń – Nagrań, jury konkursu wybierze 3 uczestników, których 
nagrania zostaną uznane przez jury za najbardziej oryginalne i pomysłowe.
11. Po zakończeniu Konkursu wybrani Uczestnicy otrzymają przewidziane przez
Organizatora Nagrody następująco:

I. MIEJSCE w konkursie nagroda o wartości 500 zł i karnet przejazdów 10x 20 minut
II. MIEJSCE w konkursie nagroda o wartości karnet przejazdów 10x 20 minut
III. MIEJSCE w konkursie nagroda o wartości karnet przejazdów 10x 10 minut

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10.09.2022 roku poprzez opublikowanie filmu 
zajmującego pierwsze miejsce,  w aplikacji TikTok na profilu Organizatora crazycarts.pl oraz 
ogłoszenie w opisie II i III zwycięskiego miejsca.
13.Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Nagrania, jeśli narusza ono dobre
obyczaje, obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności prawo autorskie i prawa
pokrewne bądź niezgodne z niniejszym Regulaminem.
14. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość
pieniężną.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. W chwili zamieszczenia Nagrania w Serwisie, Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej licencji w zakresie przysługujących mu praw majątkowych autorskich do
Nagrania na korzystanie i rozporządzanie Nagraniem w całości lub we fragmentach (w tym
do wykonywania praw zależnych) na terytorium całego świata, na czas nieograniczony, na
wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie publicznego udostępniania
Nagrania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym (w szczególności przez Internet, GSM, VOD – video on demand),
utrwalanie i zwielokrotnianie Nagrania, wykorzystywanie nagrania sieciach bezpośredniego
dostępu, takich jak Internet, nadawanie utworów przez stacje telewizyjne, publikowanie
portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram etc.
2. Uczestnik udziela niewyłącznej licencji, o której mowa w ust. 1 jedynie w zamian za
możliwość wygrania nagrody w Konkursie. Organizator nie będzie zobowiązany do
dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Uczestnika z tytułu udzielonej licencji w
zakresie o którym mowa w niniejszym punkcie IV.
3. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do udzielenia sublicencji na rzecz osób
trzecich.
4. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez
Organizatora i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego głosu oraz wizerunku w 
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym również w celach reklamowych, 
promocyjnych.

VII. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 
2 . W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizator będzie przetwarzać następujące 
dane osobowe Uczestników: 
a) wszelkie dane osobowe zawarte w Pracy Konkursowej Uczestnika, obejmujące w 
szczególności nazwę profilu Uczestnika na Tik Toku (która może być co najmniej w części 
tożsama z jego imieniem i/lub nazwiskiem) oraz wizerunek Uczestnika (uwieczniony w 
samej Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w 
serwisie Tik Tok) przetwarzany poprzez upublicznienie na profilu Tik Tok, Instagramie oraz 
Facebooku Organizatora. W przypadku osób do ukończenia 16 roku życia Organizator 
przetwarza również dane osobowe, które nie podlegają publikacji wyszczególnione w Zał.1 
Regulaminu do konkursu.
Przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych związanych z Pracą Konkursową 
Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest 
poprzez udzielenie odpowiedzi na posta konkursowego na profilu Tik Tok Uczestnika Pracy 
Konkursowej, a w przypadku osób do ukończenia 16 roku życia uprzedzająco poprzez 
dostarczenie zgody na udział podpisanej przez opiekuna prawnego. Dane osobowe 
Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatorów w ww. sposób dla 
celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także - przez czas 
nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody - w celu 
publikacji pracy konkursowej na naszym profilu w serwisie Tik Tok
b) dodatkowo w przypadku, gdy Praca Konkursowa Uczestnika zostanie nagrodzona, 
Organizator poprosi Uczestnika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer 
telefonu, e-mail- dane te Organizator będzie przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody 
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
3. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii 
Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany z wykorzystaniem 
serwisu Tik Tok, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminem i Polityce 
Prywatności Tik Tok (https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl. 
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich
przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Pracy Konkursowej, będą one 
udostępniane przez Organizatora wraz z Pracą Konkursową na profilu "crazycarts.pl" na Tik 
Toku, Instagramie oraz Facebooku do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane 
osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, 
wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub 
poddawane animizacji. 
5. Uczestnikowi Konkursu, przysługuj prawo dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do 
innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi 
przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek 
nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed 
jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod 
adresem konkurs@crazycarts.pl Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne jest do uczestnictwa 
w Konkursie. W każdym momencie Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie, co będzie 
równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.  

 VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
b) posiada autorskie prawa majątkowe lub/oraz prawa pokrewne do Nagrania oraz, że
Nagranie to nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;



c) Nagranie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego
ani dobrych obyczajów;
d) wyraża zgodę na oznaczenie Nagrania jego nickiem Tik Tok lub też udostępniania go 
anonimowo w zależności od uznania Organizatora.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego
adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w
każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd miejsca siedziby Organizatora.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Summer Crazy Drive”
                 (w przypadku autora pracy, do ukończenia 16 roku życia)

Nazwa Tik Toka autora pracy: ................................................................................................
Data publikacji filmu na profilu autora :....................................................................................

Adres e-mail / numer telefonu opiekuna prawnego do 
kontaktu: ......................................... .........................................................................................

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ...............................................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że:
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Tik Tok Crazy Carts Stars”
organizowanym przez Crazy Carts Akademia Driftingu i akceptuję jego warunki,
2. Wyrażam zgodę na udział ........................................................................... w/w Konkursie

(imię i nazwisko autora pracy ) 
3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy i wizerunku mojego dziecka przez 
Organizatora w jego działalności poprzez publikacje w social mediach opisaną szczegółowo 
w Regulaminie Konkursu, jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.
4. złożoną na Konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa 
majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób 
trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu,
6. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik 
nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie i przestrzeni przenosi na Organizatora autorskie 
prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 
prezentowanie,wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami 
wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik przenosi 
nieodpłatnie na Organizatora Konkursu niewyłączne prawo opracowywania pracy 
konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy 
konkursowej.
8. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

.....................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


