Regulamin konkursu: „Biegaj w CITY TRAIL i wygrywaj”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Biegaj w CITY TRAIL i wygrywaj”, zwanego dalej
„Konkursem” jest organizator cyklu Grand Prix CITY TRAIL firma Piotr Książkiewicz
Sport&Event Consulting z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec,
wpisana do CEIDG przez Burmistrza Miasta Wągrowca pod numerem NIP 7661916484,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest firma AMER SPORTS POLAND SP z o.o. , z siedzibą w Krakowie,
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, KRS 0000233011, NIP 5262855343, REGON 140123814,
zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu cyklu City Trail (profil o nazwie „City Trail”) w
serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL:
"https://www.facebook.com/zBiegiemNatury ", zwanym dalej profilem cyklu oraz na
stronie cyklu, dostępnym pod adresem URL: „http://citytrail.pl”, zwanym dalej stroną
cyklu.
4. Konkurs będzie przeprowadzany na zawodach Grand Prix CITY TRAIL w okresie od
11.10.2014 do 29.03.2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest ściśle związane z uczestnictwem w biegu głównym
zawodów Grand Prix CITY TRAIL 2014/2015, zwanych dalej „Zawodami”. W Konkursie
mogą brać udział wyłącznie osoby, które wystartują w biegach, a więc wcześniej
dokonały rejestracji oraz opłaty za start.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zawodnicy biorący udział w Zawodach,
którzy ukończyli bieg i zostali sklasyfikowani na oficjalnej liście wyników, z wyjątkiem:
a) pracowników Organizatora,
b) członków najbliższych rodzin pracowników Organizatora, to jest małżonkowie,
krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich
przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
2. Nagrody w konkursie będą przyznawane na podstawie łącznej klasyfikacji.
3. Łączna klasyfikacja będzie powstawała poprzez zsumowanie liczby uczestników
biegów w poszczególnych miastach (w kolejności w jakiej odbywają się biegi).

4. W sytuacji kiedy w jednym dniu odbywają się dwa biegi cyklu, wówczas wyniki tych
biegów zostaną połączone w następujący sposób: przyjmiemy, że start obu biegów
nastąpił dokładnie o godzinie 11:00, a o kolejności w łącznej klasyfikacji będzie
decydował czas pojawienia się na mecie niezależnie od tego, gdzie biegaliśmy. W
przypadku dokładnie takiego samego wyniku na mecie o kolejności w łącznej
klasyfikacji decyduje wyższa lokata w danym biegu, a w przypadku takiej samej lokaty
w wynikach – kolejność alfabetyczna.
Przykład: jednocześnie odbywają się biegi w Szczecinie i Trójmieście. Zwycięzca w
Szczecinie osiągnął wynik: 17:00, drugi zawodnik: 18:00, trzeci: 19:00, w Trójmieście:
zwycięzca 17:30, drugi zawodnik: 18:30, trzeci: 19:30. W łącznej klasyfikacji będzie to
wyglądało tak:
…
781. ostatni zawodnik z Olsztyna – 45:00
782. pierwszy zawodnik ze Szczecina – 17:00
783. pierwszy zawodnik z Trójmiasta – 17:30
784. drugi zawodnik ze Szczecina – 18:00
785. drugi zawodnik z Trójmiasta – 18:30
786. trzeci zawodnik ze Szczecina – 19:00
…
5. Wyniki poszczególnych biegów zostaną dodane do łącznej klasyfikacji po upływie 7 dni
od każdego biegu i dopiero na podstawie tej klasyfikacji zostanie wyłoniony
nagrodzony zawodnik. Wynika to z możliwych protestów i poprawek – w związku z
którymi wyniki stają się OFICJALNE po upływie co najmniej kilku dni.
6. W przypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba wyłączona z zabawy (wymieniona w
punkcie 1), nagroda przechodzi na kolejnego biegacza na mecie (np. jeśli na tysięcznym
miejscu przybiegnie pracownik Organizatora, nagroda przechodzi na osobę, która
zajęła miejsce 1001).
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcami Konkursu zostają zawodnicy, którzy zajmą odpowiednie miejsca w łącznej
klasyfikacji.
2. Nagrodzonymi miejscami będą: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000,
10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000,
21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000.
3. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej www.citytrail.pl
w ciągu 1-2 dni od opublikowania łącznej klasyfikacji zawierającej kolejne miejsca
gwarantujące nagrodę w konkursie.
4. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez pocztę elektroniczną –
poprzez adres e-mail podany podczas zgłoszenia do biegu cyklu Grand Prix CITY TRAIL,
a w razie braku takiej możliwości listem poleconym.

5. W przypadku braku posiadania adresu e-mail zwycięzcy przez Organizatora –
obowiązek kontaktu w tym wypadku leży po stronie zwycięzcy konkursu, a nagroda
będzie mogła zostać przekazana wyłącznie osobiście po okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość zwycięzcy.
6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od opublikowania
wyników konkursu i wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody
wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail
zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, aktualny
adres e-mail, adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr
lokalu).
7. Ze względu na charakter Konkursu, jedna osoba może zostać zwycięzcą więcej niż
jeden raz.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust. 2 są: plecaki marki
Salomon, buty marki Salomon, zegarki marki Suunto. Plecaki są nagrodami dla
uczestników, którzy zajmą miejsca: 1000, 2000, 4000, 5000, 7000, 8000, 11000, 13000,
14000, 16000, 17000, 19000, 22000, 23000, 25000, 26000, 28000, 29000.
Buty są nagrodami dla uczestników, którzy zajmą miejsca: 3000, 6000, 9000, 12000,
15000, 18000, 21000, 24000, 27000. Zegarki są nagrodami dla uczestników, którzy
zajmą miejsca: 10000, 20000, 30000.
2. Wartość nagród wynosi:
- plecak: 249.00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych).
- buty: 549 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych).
- zegarek: 1.550.00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych).
3. Dodatkowo osoba, która otrzyma nagrodę za 10000, 20000, 30000 miejsce czyli
zegarek Suunto Ambit 3, otrzyma od Organizatora nagrodę pieniężną. Kwota nagrody
odpowiadać będzie wartości podatku dochodowego należnego z tytułu uzyskanej
nagrody. Nagroda ta nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz zostanie rozliczona przez
Organizatora jako płatnika, na pokrycie podatku dochodowego z tytułu uzyskanej
nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, na co zwycięzca niniejszym wyraża zgodę.
4. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 21 (dwudziestu
jeden) dni od otrzymania przez Organizatora adresu pocztowego zwycięzcy.
5. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej niniejszym Regulaminem,
bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w
niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30
(trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. W takim
wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
8. W przypadku, gdy liczba uczestników, których Organizator może nagrodzić będzie
mniejsza niż wymagana do wygrania danej nagrody, nieprzyznane nagrody pozostają
do dyspozycji Organizatora.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Piotr Książkiewicz Sport&Event Consulting,
ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec z dopiskiem Konkurs „Biegaj w CITY TRAIL i
wygrywaj!”. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania
zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@citytrail.pl
2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania
reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody,
na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Zawodów.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Piotr Książkiewicz Sport&Event Consulting.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje.
§ 8. Postanowienia końcowe.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie cyklu pod linkiem:
http://citytrail.pl/regulamin_konkursu.pdf

