REGULAMIN KONKURSU
"Na najlepszego zawodnika I Mistrzostw Świata w Koluchstyl 2013"
§ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu "Na najlepszego zawodnika I Mistrzostw Świata w Koluchstyl 2013",
zwanego dalej „Konkursem”, są:
• PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE
"GRAFIX"
KRZYSZTOF
ŁUKASZEWSKI, z siedzibą w Białymstoku, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 71, 15-111
Białystok, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 542-030-51-28,
REGON 050028560,
Oraz
•

KLUB SORTOWY „SUMO KOLUCH” z siedzibą w Kleosinie, ul. Zambrowska 10, 16-001
Kleosin, wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności
gospodarczej i ich związków, prowadzonej przez Starostę Białostockiego, pod pozycją
SP.VI.4141/2/17, NIP 966 188 87 48, REGON 200129319

•

ZWIĄZEK SPORTOWY KOLUCHSTYL, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wysockiego 100,
15-167 Białystok, wpisany do ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności
gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem Ew.49/BGD

zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
2. Konkurs trwać będzie i zostanie rozstrzygnięty 21 września 2013 roku podczas "I Mistrzostw
Świata w Koluchstyl 2013".
3. Decyzję o rozstrzygnięciu Konkursu oraz przyznaniu nagrody podejmie Komisja w składzie
reprezentującym Organizatora :
- Piotr Lajdorf (Sędzia Koordynator – reprezentant Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Związku
Sportowego Koluchstyl)
- Karina Kurzewska (Sekretarz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Związku Sportowego Koluchstyl)
- Katarzyna Koluch (Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Związku Sportowego Koluchstyl)
- Krzysztof Łukaszewski (Właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "GRAFIX" Krzysztof
Łukaszewski)
4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin.
§ II. ZASADY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział zawodnicy uczestniczący w I Mistrzostwach Świata w Koluchstyl
rozgrywanych 21 września 2013 na Hali Sportowej Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41
zwani dalej „Uczestnikiem”, którzy:
- w czasie trwania I Mistrzostw Świata w Koluchstyl przystąpią do walki w jednej z wymienionych w
ust. 2 niniejszego paragrafu kategorii wagowych
- zaakceptują niniejszy regulamin w jeden ze sposobów wymienionych w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
2. Kategorie wagowe I Mistrzostw Świata w Koluchstyl :
- seniorzy, 65 kg,

- seniorzy, 73 kg,
- seniorzy, 82 kg,
- seniorzy, 91 kg,
- seniorzy, 109 kg,
- seniorzy, +109 kg,
- seniorki, 56 kg,
- seniorki, 64 kg,
- seniorki, 75 kg.
3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz akceptacji regulaminu można dokonać na dwa sposoby:
- przesyłając wydrukowany oraz podpisany regulamin w niniejszej formie dostępny on-line (24h) na
stronie www.grafix-motors.pl lub www.koluchsyl.pl na adres Organizatora (P.U.H.GRAFIX lub ZS
Koluchstyl) tym samym zgłaszając swój udział w Konkursie
- akceptując niniejszy regulamin w dniu 21 września 2013 na I Mistrzostwach Świata w Koluchstyl w
miejscu wyznaczonym na terenie Hali Politechniki Białostockiej przez Organizatora, przedkładając
go Organizatorowi i tym samym zgłaszając swój udział w Konkursie
4. Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który wg Komisji wykaże się największymi
umiejętnościami technicznymi w rozgrywanych walkach oraz toczone walki ukończy w najkrótszym
czasie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zarejestrowanych zgłoszeń, zgodnie z definicją
dobrych praktyk i regułami konkursu, obecnością Uczestników na I Mistrzostwach Świata w
Koluchstyl oraz faktem przystąpienia do walk.
6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu
21.09.2013 r.
§ III. NAGRODY RZECZOWE
1. Za udział w Konkursie przewidziano nagrodę rzeczową – Skuter ROUTER SPORT 50 czarno/żółty
2003120177276 Typ:AA ROMET MOTORS Nr ramy: ZJKAA5FB1DY990420 Rok produkcji: 2013
Miejsce odprawy: BYDGOSZCZ Data odprawy: 2013-02-15 Nr SAD:431020/000975 Homologacja:
e9*2002/24*0136*10 z dn. 2012-02-10 o wartości 2991,36 złotych brutto.
2. O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje Uczestnika osobiście po rozegraniu walk
finałowych na I Mistrzostwach Świata w Koluchstyl.
3. Nagroda będzie wydana oraz dostarczona przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika
na koszt Organizatora w terminie uzgodnionym między Organizatorem a Uczestnikiem, któremu
zostanie przyznana nagroda.
4. Organizator PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GRAFIX" KRZYSZTOF
ŁUKASZEWSKI zobowiązuje się do pokrycia podatku od wartości przyznanej nagrody oraz
rozliczenia go na podstawie dołączonego do nagrody protokołu odbioru nagrody.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej bądź prawo do ekwiwalentu
pieniężnego.
§ IV. SKARGI I REKLAMACJE
1. Reklamacje lub skargi dotyczące nagrody (skuter) albo organizacji konkursu powinny być składane
w formie pisemnej na adres Organizatora: P.U.H. GRAFIX, Al.1000-lecia P.P. 71, 17-111 Białystok (z
dopiskiem „Konkurs”).

2. Reklamacje lub skargi (nie dotyczy gwarancji produktu) powinny być złożone w terminie 7
(siedmiu) dni od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30
(trzydzieści) dni od daty zakończenia konkursu.
3. Reklamacje lub skargi (dotyczy również gwarancji produktu) powinny zawierać informacje: imię,
nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi.
4. Reklamacje i skargi (dotyczy również gwarancji produktu) rozpatrywane będą w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator
powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym.
§ V. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
jest Organizator – P.U.H. GRAFIX Krzysztof Łukaszewski.
2. Uczestnik biorący udział w niniejszym konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych do celów realizacji konkursu.
3. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane i
zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych do chwili rozstrzygnięcia konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe
uczestników (z wyjątkiem danych zwycięzcy w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień,
związanych z rękojmią i gwarancją nagrody rzeczowej) zostaną trwale usunięte z baz danych
Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
na pisemny wniosek przesłany na adres Organizatora.
§ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
właściwych ustaw.
2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone niniejszym
regulaminem.
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik w szczególności zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w
rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

