Regulamin Konkursu „I bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej”
Par. 1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu „I bieg Gołanieckiej Kompanii
Powstańczej”, zwanego dalej „Konkursem”, związanego z imprezą sportową „I bieg
Gołanieckiej Kompanii Powstańczej”, zwaną dalej „Biegiem”
2. Konkurs organizowany jest przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693
Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704zwanymi dalej „Organizatorem konkursu”.
Par. 2
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie prawidłowo zgłoszeni uczestnicy Biegu,
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik biegu aby uczestniczyć w Konkursie (losowaniu) musi ukończyć bieg przekraczając
linię mety (wynik musi zostać potwierdzony przez Organzatora) .
Par. 3
1. Kupon uprawniający do uczestnictwa w Konkursie wydawany jest wraz z pakietem startowym
uprawniającym do udziału w Biegu.
2. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden kupon uprawniający do udziału w Konkursie.
3. Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy tj. uzupełniony o wszystkie dane wskazane przez
organizatora Konkursu, w tym prawidłową odpowiedź na pytanie należy wrzucić
dnia 29 czerwca 2018 w godzinach od 18.00 do 20.00- oraz 30 czerwca 2018 r. w godzinach
15:00 – 17:30 do urny wystawionej w Biurze Zawodów w budynku Kompleksu SportowoRekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II (ul. Sportowa) w Gołańczy. .
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie
zamieszczone na kuponie konkursowym wydanym przez Organizatora..
5. Komisja ma prawo weryfikowania, czy kupony oraz uczestnicy spełniają wymagane kryteria
oraz pominąć kupon zgłoszony niezgodny z niniejszym Regulaminem.
Par. 4
1. Nagrodami dla Zwycięzców Konkursu będą rowery, sprzęt AGD i upominki itp..
2. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokonany zostanie poprzez wylosowanie kuponu z urny
i odczytaniu numeru startowego oraz sprawdzeniu prawidłowej odpowiedzi. Komisja powołana
przez Organizatora.
3. Obecność jest obowiązkowa podczas ogłoszenia wyniku konkursu, w przypadku nie zgłoszenia
się Zwycięzcy w czasie 60s(1min) od ogłoszenia numeru startowego, Komisja przystąpi do
losowania kolejnego potencjalnego uczestnika biegu w celu wyłonienia Zwycięzcy.
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy w terminie uzgodnionym z Organizatorem jednak nie
później niż do 3 lipca 2018r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
W przypadku nieodebrania nagród przez laureatów w uzgodnionym terminie pozostają one
własnością Organizatora.
5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
Par. 5
1. Konkurs może być w każdej chwili odwołany przez Organizatora, bez podania przyczyny.
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn
organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte
uprawnienia uczestników Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
4. Wypełnienie kuponu oraz wrzucenie go do urny, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu
oznacza akceptację wszystkich jego postanowień.

Podpis organizatora/-/

