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Regulamin konkursu Statoil DieselGold arktyczny 

 
1. Organizatorem konkursów jest Hill and Knowlton Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Racławickiej 95, 02-634 Warszawa, zarejestrowana  

w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer KRS 0000104923, NIP 521-10-04-285, kapitał zakładowy 50.000 zł. 

2. Konkursy organizowane są w imieniu Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 12413. 

3. W konkursach może wziąd udział każdy z zarejestrowanych członków forumsamochodowe.pl 

4. Konkursy potrwają od 22.12.2010r do 12.01.2011 r. 

5. Konkurs 1: 

Uczestnicy odpowiadają na 2 pytania konkursowe:  

a) Podaj Twoim zdaniem najbardziej niezawodny sposób na pewny start silnika podczas 

zimowych mrozów. Odpowiedź poprzyj przykładami dotyczącymi przygotowania 

pojazdu do zimy oraz sytuacjami uruchamiania „zamarzniętego” pojazdu. 

 

b) Podaj, poparte doświadczeniami, wynikającymi ze stosowania w Twoim samochodzie 

paliwa „arktyczny Diesel Gold” od Statoil oraz paliw innych koncernów, przykłady 

pokazujące istotne różnice odczuwalne w sytuacji bardzo niskich temperatur. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie minimum jednej odpowiedzi na każde z 

powyższych pytao, wraz z merytorycznym uzasadnieniem udzielonych odpowiedzi. 

7. Użytkownik forum biorący udział w konkursie może wygrad tylko jedną nagrodę – niezależnie 

od tego czy udzieli po jednej odpowiedzi na powyższe dwa pytania, czy więcej.   

8. Odpowiedzi będą zamieszczane na ogólnie dostępnym wątku. W przypadku częściowo 

zbieżnych lub takich samych odpowiedzi – o przyznaniu nagrody decyduje kolejnośd 

zamieszczonych postów. 

9. Nagrody:  

a) dla zwycięzcy przewidziany jest voucher na paliwo ze stacji Statoil o wartości 300 złotych 

brutto; 

b) za zajęcie drugiego miejsca – voucher ze stacji Statoil o wartości 200 złotych brutto;  

c) za zajęcie trzeciego miejsca – voucher ze stacji Statoil o wartości 100 złotych brutto. 

Vouchery można wykorzystad na dowolnie wybranej stacji Statoil w terminie do 30 kwietnia 

2011r.     

10. Konkurs 2: 

a) Zrób zdjęcie lub filmik dokumentujące moment porannego uruchomienia Twojego 

pojazdu z silnikiem diesla po całonocnym postoju na mrozie. Na zdjęciu i filmiku musi byd 

widoczna temperatura otoczenia.  

b) Link do filmiku lub zdjęcia umieśd na forum. 

Warunki: 

 Pojazd musi byd wyposażony w silnik diesla; 

 Zdjęcie i filmik muszą dokumentowad poranny rozruch silnika.; 

 Temperatura otoczenia musi byd widoczna na zdjęciu i filmiku. 
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Nagroda:  

100 litrów paliwa arktycznego DieselGold (równowartośd 500 PLN w bonach paliwowych) dla 

zwycięzcy. 

 

Nagrodę otrzyma osoba, która w najbardziej kreatywny sposób udokumentuje działanie 

swojego samochodu w jak najniższej temperaturze.  

 

11. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez Statoil Poland. W składzie jury znajdzie 

się administrator forumsamochodowe.pl lub osoba przez niego wyznaczona. Pozostali 

członkowie jury to 2 osoby ze Statoil Poland i 2 osoby z Hill and Knowlton Poland. Członkowie 

jury nie mogą brad udziału w konkursie. 

12. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 20 stycznia 2011 r. 

13. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzców 

konkursu. 

            


