REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO DLA UCZESTNIKÓW
2 ROGOZIŃSKIEGO PÓŁMARATONU PRZEMYSŁA II
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu organizowanego w
ramach 2 ROGOZIŃSKIEGO PÓŁMARATONU PRZEMYSŁA II zwanego dalej
konkursem.
2. Podmiotem przeprowadzającym konkurs jest STOWARZYSZENIE ROGOZIŃSKI
KLUB BIEGACZA. Konkurs odbędzie się w dniu 05.11.2016 roku na Stadionie
Miejskim w Rogoźnie po dekoracji najlepszych zawodników 2 Rogozińskiego
Półmaratonu Przemysła II.
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać komisja składająca się
z dwóch przedstawicieli STOWARZYSZENIA ROGOZIŃSKIEGO KLUBU BIEGACZA.
Zadaniami komisji są:
◦

techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,

◦ rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
◦ zarządzenie

ponownego

przeprowadzenia

konkursu,

w

przypadku

nieobecności zwycięzcy,
◦ nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzców listy
pobrania nagród.

4. W konkursie biorą udział zawodnicy, którzy:
◦

wrzucą do dnia 05.11.2016 roku do godziny 11:30 do urny mieszczącej się
w Biurze Zawodów przy ul. W. Poznańskiej 61 w Rogoźnie kupon
konkursowy z prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie,

◦

ukończą 2. Rogoziński Półmaraton Przemysła II,

◦

będą obecni podczas przeprowadzania konkursu,

◦

będą posiadać numer startowy.

5. Udział w konkursie jest jednokrotny, co oznacza, że osoba która wygrała
nagrodę rzeczową nie bierze dalszego udziału w konkursie.
6. Zdobyte nagrody muszą zostać odebrane osobiście, a ich odbiór potwierdzony
pisemnie na liście.
7. Nagroda, która nie została odebrana przez zwycięzcę konkursu po trzykrotnym
wyczytaniu przez prowadzącego przechodzi powtórnie do ogólnej puli nagród.
8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla doraźnych celów
– realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców. Nie będą podlegały dalszemu
przetwarzaniu z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin
konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
10.

Ostateczna

interpretacja

Regulaminu

należy

do

organizatorów

2

Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II. Sprawy sporne, nieuregulowane w
niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja.
11. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
STOWARZYSZENIA ROGOZIŃSKIEGO KLUBU BIEGACZA – ul. Fabryczna 5,
64-610 Rogoźno.

