REGULAMIN "KONKURSU Z NAGRODAMI"
podczas 7. Letniego Biegu Piastów 2019
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w "Konkursie z nagrodami" rozgrywanego podczas 7.Letniego
Biegu Piastów, zwany jest dalej konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bieg Piastów z siedzibą w Jakuszycach, zwany dalej Organizatorem.
§ 2 NAGRODY
Nagrodami w konkursie będą gadżety sponsorskie.
§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana
dalej Uczestnikiem.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników 7.Letniego Biegu Piastów.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Organizatora, a także osoby współpracujące
z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1,2 i 3 jest obecność przy scenie podczas
trwania konkursu w dniach 24-25.08.2019 r. Program imprezy będzie dostępny na stronie Organizatora.
2. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie zespół Jury powołany przez organizatora.
§ 5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrody wymienione w §2 przydzielane są uczestnikom na zasadzie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytanie
przez osobę prowadząca konkurs.
2. O tym kto będzie odpowiadał na pytanie będzie decydować kolejność zgłoszenia się na zadane pytanie oraz
prawidłowa odpowiedź.
3. Nad przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Jury w składzie:
• Kaja Sznajdrowicz
• Leszek Kosiorowski
• Dorota Dziadkowiec-Michoń
§ 6 ODBIÓR NAGRÓD
Nagrody rzeczowe zwycięzca odbiera osobiście na scenie podczas trwania konkursu.
§ 7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
2. Organizator rozpatrzy złożone mu zastrzeżenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od
dnia ich otrzymania.
3. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia wyrażają zgodę zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z pozn. zm.). Administratorem danych osobowych
zebranych podczas konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

