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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Gdańsk Transport Company S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 19, 

spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000018489, posiadająca numer NIP 583-10-92-438, o kapitale 

zakładowym w wysokości 45 873 200 złotych wpłaconym w całości – „Organizator” – 

wprowadza program lojalnościowy pod nazwą: „ZDOBĄDŹ SZACUN” („Program”), 

przeznaczony dla kierowców pojazdów ciężarowych1. 

2. Program trwa od 04.09.2021 do 31.12.2022 lub do wyczerpania przewidzianych przez 

Organizatora nagród. 

3. Zasady uczestnictwa w Programie określa niniejszy regulamin programu („Regulamin”).  

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła18 lat, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, będąca uprawnionym do kierowania pojazdami ciężarowymi 

kierowcą, prowadzącym pojazd ciężarowy, który dołączył do Programu poprzez rejestrację  

w aplikacji AmberOne („Uczestnik”). 

5. Uczestnik Programu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Programu, 

dostępnego na stronie www.zdobadzszacun.a1.com.pl, www.a1.com.pl i w aplikacji 

AmberOne. 

6. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem,  

że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Programu. O każdej zmianie 

Regulaminu Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestników umieszczając stosowną 

informację na stronie internetowej Programu www.zdobadzszacun.a1.com.pl, www.a1.com.pl 

i w aplikacji AmberOne. 

7. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2094  

ze zm.). 

8. Partnerami Programu są: DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk oraz PORT 

KOPYTKOWO Kopytkowo 48, 83-230 Smętowo Graniczne. 

9. Organizator w ramach Programu przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach 

określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie www.a1.com.pl Uczestnik Programu 

jest zobowiązany zapoznać się z treścią Polityki Prywatności. 

II PROGRAM 

1. Główną ideą Programu Zdobądź Szacun jest nagradzanie osób, które dbają o bezpieczeństwo 

swoje i innych na drogach i w sposób odpowiedzialny wykonują swój zawód kierowcy pojazdu 

ciężarowego. 

2. Program lojalnościowy Zdobądź Szacun polega na naliczaniu „Szacunów” za aktywności 

wylistowane w Programie a widoczne w panelu Użytkownika w aplikacji AmberOne. 

3. Rejestracji do Programu można dokonać w aplikacji AmberOne – Programy Lojalnościowe – 

Zdobądź Szacun oraz na stronie www.zdobadzszacun.a1.com.pl. 

 
1 Przez pojazd ciężarowy należy rozumieć samochód ciężarowy w rozumieniu art. 2 pkt 42 ustawy z dnia 
20.06.1997 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) tj. pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony 
konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą 



4. Uczestnik może wziąć udział w Programie jednorazowo. 

5. Uczestnik może zadeklarować w Programie tylko jeden numer rejestracyjny pojazdu 

ciężarowego („Numer Rejestracyjny”), który można zmienić w trakcie trwania Programu  

w Panelu Użytkownika przy zachowaniu ilości uzbieranych Szacunów. 

6. Uczestnik może zadeklarować w Programie tylko jeden numer karty kierowcy DCT („Numer 

Kierowcy DCT”), którego nie można zmienić w trakcie trwania Programu. 

III GROMADZENIE SZACUNÓW 

1. Celem uczestnictwa w Programie jest zgromadzenie odpowiedniej ilości Szacunów. 

2. Szacuny są naliczane za każą aktywność wylistowaną w Programie zgodnie z tabelą poniżej: 

L.p. Nagroda 
Ilość Szacunów 

za aktywność/szt. 

1. Po znajomości - na start 10 

2. AmberGO – automatyczny przejazd przez bramki autostradowe 10 

3. DCT - bezpieczny przejazd 10 

4. Port Kopytkowo - odpoczynek w trasie - wjazd na parking 10 

5. Port Kopytkowo - aktywny relaks w trasie - siłownia/sauna 10 

6. Port Kopytkowo - dbanie o kondycję psychofizyczną prysznic 10 

7. Port Kopytkowo - zadbanie o czystość ciężarówki - myjnia 10 

8. Port Kopytkowo - zdrowe odżywianie w trasie - restauracja 10 

9. Port Kopytkowo - samorozwój - udział w szkoleniach 50 

10. Quiz 50 

11. Kody 10 

12. Polecenia znajomym 10 

 

3. Rodzaje aktywności, za które przyznawane są Szacuny, sumaryczna liczba Szacunów za daną 

aktywność oraz liczba zgromadzonych przez uczestnika Szacunów jest każdorazowo widoczna 

w aplikacji. 

4. Szacuny przydzielane są do zadeklarowanego przy rejestracji do Programu Numeru 

Rejestracyjnego pojazdu ciężarowego i do Numeru Kierowcy DCT. 

5. Aktualizacja Szacunów w ramach quizu, kodów i polecania – są naliczane automatycznie,  

w ramach AmberGO - raz w miesiącu: po 30-tym dniu danego miesiąca; w ramach 

bezpiecznego poruszania się po DCT i aktywnego odpoczynku w Porcie Kopytkowo - raz 

dziennie. 

6. Po zgromadzeniu wymaganej ilości Szacunów Uczestnik staje się uprawniony do otrzymania 

danej Nagrody z tytułu spełnienia warunków Programu („Nagroda”), co jest widoczne  

w ramach aplikacji. 

7. Pracownicy AmberOne Autostrady A1, rozumiani jako osoby pozostające w stosunku 

zatrudnienia z Organizatorem bez względu na formę prawną regulacji takich stosunków, oraz 

członkowie najbliższych rodzin tych pracowników nie mogą być Uczestnikami Programu. Przez 

członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

powinowatych oraz osoby przysposobione przez Pracowników. 



IV NAGRODY 

1. Nagrodami dla Uczestników Programu, których łączna pula wynosi 154 100 zł  

i odpowiadającymi do ich zdobycia szacunami i szacunami obowiązkowymi za określone 

aktywności określone w pkt. III 2., są: 

L.p. Nagroda Ilość Ilość Szacunów Ilość Szacunów obowiązkowych 

1. Kawa 1000 80  w tym 50 Quiz 

2. Zupa  500 100 w tym 50 Quiz 

3. Bon 10 zł  50 150 w tym 50 Quiz 

4. Śniadanie  1000 150 w tym 50 Quiz 

5. Siłownia/Sauna 150 200 w tym 50 Quiz 

6. Butelka szklana 2000 300 w tym 50 Quiz 

7. Komin 400 300 w tym 50 Quiz 

8. Saszetka Nerka 500 400 w tym 50 Quiz 

9. USB 64 GB + Audiobook 500 400 w tym 50 Quiz 

10. Myjnia 10 500 w tym 50 Quiz + 450 PK 

11. Ebrama 100 500 w tym 50 Quiz + 450 DCT 

12. Hotel 10 500 w tym 50 Quiz + 450 PK 

13. Mistrz szacunów Kampanii  1  max szacunów w tym każda aktywność  

 

2. Liczba Nagród jest ograniczona. 

3. Jeśli dane Nagrody zostaną wyczerpane pojawi się komunikat w aplikacji NAGRODA 

WYCZERPANA. 

4. Nagrody w Programie wydawane są do 31.12.2022 roku lub do wyczerpania zapasów.  

O wcześniejszym zakończeniu Programu z uwagi na wyczerpanie zapasów Nagród Organizator 

poinformuje na stronie internetowej Programu www.zdobadzszacun.a1.com.pl i w aplikacji 

AmberOne. W razie zgłoszenia się po odbiór nagrody po upływie ww. terminów Organizator 

nie jest zobowiązany do wydania Nagrody a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu 

jakiekolwiek roszczenia. 

5. Uczestnikom, którzy uzyskali uprawnienie do otrzymania Nagrody nie przysługuje prawo  

do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu 

pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

V WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY 

1. Odpowiednią ilość Szacunów Uczestnik Programu może wymienić wyłącznie na Nagrody – 

określone w punkcie IV.1 Regulaminu. 

2. Dystrybucja Nagród odbywa się w PORCIE KOPYTKOWO Kopytkowo 48, 83-230 Smętowo 

Graniczne. 

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie pracownikowi PORTU KOPYTKOWO Numeru 

Rejestracyjnego przypisanego do pojazdu ciężarowego, który uzbierał Szacuny w okresie 

trwania Programu, o którym mowa w punkcie I.2 niniejszego Regulaminu. 

4. Po wymianie Szacunów na Nagrodę, Nagroda zostaje zdezaktywowana w panelu Uczestnika  

w aplikacji AmberOne. Dezaktywacja stanowi potwierdzenie wydania Nagrody Uczestnikowi. 

5. Nie jest możliwa wymiana Szacunów na inne świadczenia, w tym na świadczenia pieniężne. 

6. Każdy Użytkownik może odebrać tylko te Nagrody, które widnieją w jego panelu jako aktywne 

tzn. mają widoczną kolorową grafikę. 


