
KONKURS „Auto na błysk” 2021  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem KONKURSU „Auto na błysk” 2021 (w dalszej części: Konkurs) jest Auto Kosmetyka 
NEOCLEAN  Mateusz  Kwieciński z siedzibą  Ligota Górna ul. Gliwicka 70 46-200 Kluczbork 
NIP: 751-176-74-91 Regon: 364390230.

2. Konkurs dedykowany jest dla jednostek OSP w woj. Opolskim w uznaniu za zasługi i ochronę ziemi 
naszego województwa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych innych  podmiotów związanych umową 
współpracy z firmą  Auto Kosmetyka NEOCLEAN   Mateusz Kwieciński.

4. Konkurs jest, będzie ogólno dostępny na Facebook’u na oficjalnym  fanpage firmy Auto Kosmetyka 
NEOCLEAN oraz na fanpage Prostozopolskiego , fanpage OSP powiatu KLB, OSP powiatu OLE, OSP 
powiatu ONA oraz OSP gminy Lubsza 

5. Nagroda w konkursie fundowana jest przez Organizatora konkursu – Auto Kosmetyka NEOCLEAN 
oraz innych podmiotów związanych umową współpracy.

6. Konkurs jest organizowany na terytorium województwa opolskiego.

7. Głosowanie trwa od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. do godziny 21:00.

8. Prezentacja gotowego projektu detailingowego odbędzie się podczas  obchodów Święta Strażaka 
04.05.2021 r.

9. Wszystkie prace detailingowe nad wozem strażackim , który wezmie udział w konkursie zostaną 
przeprowadzone w firmie Auto Kosmetyka NEOCLEAN  Mateusz  Kwieciński z siedzibą  Ligota Górna 
ul. Gliwicka 70 46-200 Kluczbork 

10. Transport wozu strażackiego , który weźmie udział w konkursie zapewni firma Pomoc Drogowa 
LECHMOT Leszek Kureczko z siedzibą Ligota Górna ul. Gliwicka 28  46-200 Kluczbork
NIP: 7511117089 REGON: 531008832

9.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania konkursu w siedzibie Organizatora 
oraz na oficjalnej stronie firmy pod adresem www.neoclean.pl i w poście facebookowym.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie należy zgłosić w dniach od 01.03.2021 do  21.03.2021 na adres 
kontakt@neoclean.pl

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.neoclean.pl   należy pobrać i wypełnić 

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje osoba uprawniona.

4. Udział w Konkursie może wziąć tylko jednostka OSP z siedzibą w woj. opolskim.

5. Jednostka zgłasza jeden  wóz strażacki, który weźmie udział w Konkursie.

6. O kolejności zdjęć w poście Konkursowym decyduje kolejność wysłanych poprawnie zgłoszeń.

7. Wóz strażacki wytypowany do konkursu musi być w czynnej służbie i należy zaplanować jego 
wyłączenie na okres prac detailingowych  od 26.04.2021 do 30.04.2021 r.



8. Zgłoszony wóz do Konkursu powinien być wyprodukowany w latach 1960-1999 r. !

9. Ze zgłoszeniem należy wysłać zdjęcie wytypowanego wozu strażackiego , które następnie 
zostanie udostępnione 

III. GŁOSOWANIE I NAGRODY

Samochód jednostki OSP, który uzyska największą liczbę reakcji (Lubię to! / Super / Ha Ha itd.), 
otrzyma pakiet usług detailingowych (mycie detailingowe , dekontaminacja lakieru, korekta lakieru , 
zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną na okres 36 miesięcy , zabezpieczenie szyb powłoką 
ceramiczną)

Kolejny samochód jednostki OSP, który uzyska kolejną liczbę reakcji otrzyma nagrody o wartości 500zł

Kolejny samochód jednostki OSP, który uzyska kolejną liczbę reakcji otrzyma nagrody o wartości 300zł

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie spowodowane 
nie z winy Organizatora.

2. Organizator ma prawo do nie kontynuowania/przerwaniu Konkursu.

3. Organizator ma prawo do zmiany treści regulaminu w czasie trwania Konkursu.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika
Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego 
uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


