REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY RZECZOWEJ WŚRÓD ZAWODNIKÓW
KTÓRZY UKOŃCZĄ V PODKOWIAŃSKĄ DYCHĘ 28 MAJA 2017R.
§ 1. Nagrody rzeczowe .
1. Miasto Podkowa Leśna wraz ze sponsorem firmy Ski Team ufundowało nagrodę rzeczową, zwaną
Nagrodą Burmistrza Podkowa Leśna w postaci roweru marki CUBE, model ANALOG do
rozdysponowania wśród uczestników, którzy ukończą bieg open na 10 km lub bieg na 3 km lub
marszobieg Nordic Walking.
§ 2. Warunki wzięcia udziału w konkursie.
1. W konkursie biorą udział wszyscy zawodnicy, którzy:
a. ukończyli bieg open na 10 km lub bieg na 3 km lub marszobieg Nordic Walking,
b. będą obecni podczas losowania nagród,
d. będą posiadać oryginalny numer startowy przypisany zawodnikowi i zgłoszą się z nim na scenie po
wywołaniu zgodnie z §5 pkt 5.
§ 3 W konkursie (otrzymaniu nagrody) nie mogą wziąć udziału






pracownicy urzędu miasta i ich rodziny
pracownicy jednostek organizacyjnych miasta i ich rodziny
pracownicy Firmy Ski Team i ich rodziny
członkowie Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego
radni miasta Podkowa Leśna

§ 4. Skład komisji konkursowej oraz jej zadania.
1. W skład komisji wchodzi 1 przedstawiciel burmistrza i 1 przedstawiciel Podkowiańskiego
Towarzystwa Biegowego.
2. Prowadzącym konkurs jest Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe.
3. Zadaniami komisji konkursowej są:
a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
c. zarządzenie ponownego rozdysponowania, w przypadku nieobecności osoby wyczytanej lub nie
uprawnionej do odebrania nagrody,
d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
4. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzcę listy pobrania nagrody.
§ 5. Rozdysponowanie nagrody.

1. Rozdysponowanie nagrody odbędzie się 28.05.2017 r. na scenie głównej podczas uroczystości
zamknięcia V Podkowiańskiej Dychy.
2. Numerki uprawniające do udziału w rozdysponowaniu nagrody zostaną umieszczone w
urnie/skrzynce/pudełku.
3. Numerki do rozdysponowania – mają numerację zgodną z numerami przypisanymi do numerów
startowych biegaczy.
4. Osobą wybierającą numerek będzie wybrana z kibiców ,,sierotka''.
5. Po wyciągnięciu kuponu prowadzący wyczyta na nim numer, sprawdza na liście wyników czy
zawodnik oznaczony numerem ukończył bieg. Wyczyta numer startowy, imię i nazwisko osoby, która
ma otrzymać nagrodę. Jeśli po wyczytaniu osoba ta z numerem startowym nie zgłosi się po nagrodę,
nagroda będzie podlegać ponownemu rozdysponowaniu.
6. Po wyciągnięciu kuponu z numerem zwycięzcy, osoba, która nie zgłosiła się po odbiór nagrody lub
nie jest uprawniona do nagrody - kupon jest odkładany i nie bierze udziału w konkursie.
§ 5. Warunki odbioru nagrody.
1. Zgłoszenie się na scenę z własnym numerem startowym i w czasie określonym w § 5 pkt 5.
2. Zwycięzca otrzymuje voucher o wartości 3099zł na przedstawiony przed konkursem rower.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie danych osobowych oraz uregulowanie 10% podatku
przelewem na konto urzędu. W przypadku osób nieletnich obowiązek ten przejmują rodzice lub
prawni opiekunowie.
3. W przypadku braku realizacji zapisów pkt 1,2,3 § 5. nagroda nie zostanie wydana.
§ 6 Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane dla
doraźnych celów: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i nie będą podlegały dalszemu
przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa oraz niniejszym regulamin..
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie oraz
otrzymania nagrody.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów V Podkowiańskiej Dychy oraz
Burmistrza Miasta.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

