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 REGULAMIN KONKURSU O SAMOCHÓD DLA BIEGACZA 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Samochód dla Biegacza” zwanego dalej Konkursem jest 

Organizator 11. TAURON Festiwalu Biegowego; Fundacja Festiwal Biegów, z siedzibą w 

Niskowej 161, 33-395 Chełmiec; NIP 734-35-19-260 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000455795. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 października 2020 r. o godzinie 16:00 i trwa do dnia 04 

października 2020 r. do chwili wyłonienia zwycięzcy, nie dłużej niż do godziny 24:00. 

Postępowanie reklamacyjne trwa do dnia 03 listopada 2020 r. do godziny 24:00.   

3. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest Pijalnia Główna w Krynicy - Zdroju mieszcząca się pod 

adresem: aleja Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój (Pijalnia – Główna). 

4. Konkurs jest organizowany dla Uczestników 11. TAURON Festiwalu Biegowego, spełniających 

warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą od której wyniku zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 

z późn. zm.). 

6. Niniejszy regulamin Konkursu określa m.in. zasady udziału w Konkursie oraz prawa i obowiązki 

jego uczestników. 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział zarejestrowany uczestnik 11. TAURON Festiwalu Biegowego, z 

wyłączeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej, który spełnia łącznie niżej wskazane warunki (Uczestnik)tj.: 

a) zarejestrował się do udziału w jednym z niżej wskazanych biegów dopełniając wszystkich 

formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnych, właściwych każdemu biegowi 

regulaminów:  

1) Koral Maraton;   

2) Półmaraton; 

3) Bieg 7 Dolin 64 km;  

4) Bieg 7 Dolin VisegRun 35 km; 

5) Runek Run 22 km; 

6) ORLEN Życiowa 10-tka 

7) Krynicka Pętla – Bieg na 15 km;  

8) Biegu 7 Dolin 100 km;  

9) Iron Run;  

 

b) odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania konkursowe i przesłał odpowiedzi za 

pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej 

www.festiwalbiegowy.pl, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 poniżej. 

c) ukończył biegi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. a) powyżej, w wyznaczonym przez Organizatora 

czasie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami poszczególnych biegów. 

d)   był fizycznie osobiście obecny podczas wyłonienia zwycięzcy, zgodnie z procedurą wskazaną w 

§ 3. 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny. 

Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na 
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podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania 

Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o 

dzieło, umowy zlecenia). Przez członków rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżeństwo, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonka a także osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia czy wspólnym pożyciu. 

 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

§ 3 Wyłonienie Zwycięzcy i przyznanie nagrody 

1. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z 

przedstawicieli Organizatora i Sponsora Nagrody Głównej. 

 

2. Zwycięzcą może zostać wyłącznie Uczestnik uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie 

zgodnie z §2.  Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony w trzech etapach konkursu: 

 

1) Do pierwszego etapu konkursu zostają zakwalifikowani Uczestnicy, o których mowa w § 2, 

którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na dziesięć pytań konkursowych opublikowanych 

przez Organizatora w dniu 02 października 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego 

formularza konkursowego umieszczonego na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl. 

Odpowiedzi mogą być wysyłane do soboty 03 października 2020r. do godziny 18:00, wyłącznie 

ze wskazaniem adresu mailowego, jaki został podany przez Uczestnika podczas rejestracji na 

bieg. W wypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednej odpowiedzi przypisanej do 

danej rejestracji, do konkursu zostanie zakwalifikowana tylko pierwsza nadesłana odpowiedź. 

W przypadku udziału w więcej niż jednym biegu wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. a), rozstrzygający 

jest bieg wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. 

 

2) Do drugiego etapu Konkursu, spośród osób wyłonionych w pierwszym etapie konkursu zostaje 

zakwalifikowanych: 

 

a)  10 Uczestników: 5 kobiet i 5 mężczyzn, z każdego z biegów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. a) 

ppkt. 1 – 8 uzyskali najlepsze czasy.  

b)  10 Uczestników, którzy w biegu wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. a) ppkt. 9 tj. biegu Iron Run 

uzyskali najlepsze czasy; 

łącznie zakwalifikowanych do udziału w drugim etapie Konkursu może zostać maksymalnie 90 

Uczestników.  

 

3) Do trzeciego etapu Konkursu, szczegółowo opisanego w ust. 3 i ust. 4 i ust. 5 poniżej, zostaje 

zakwalifikowanych maksymalnie 9 Uczestników, wyłonionych spośród grupy z drugiego etapu 

Konkursu, które w każdym z biegów, o których mowa § 2 ust. 1 pkt. a) uzyskały najlepszy czas. 

Trzeci etap Konkursu realizowany jest na scenie Pijalni Głównej. 

 

3. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do trzeciego etapu Konkursu, po uprzednim 

odczytaniu przez Organizatora ich imion, nazwisk i numerów startowych mają 30 

(trzydzieści)sekund na dotarcie na scenę Pijalni Głównej. W przypadku, gdy wyczytana osoba 

nie dotrze na scenę, Organizator zaprosi kolejną osobę, która uzyskała drugi czas w danym 

biegu. W przypadku, gdy kolejne wyczytywane przez Organizatora osoby nie dotrą na scenę, 

procedura zostaje powtarzana tak długo, dopóki na scenie Pijalni Głównej nie pojawi się 
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wezwana osoba lub nie wybrzmi imię, nazwisko i numer startowy osoby, która w grupie 

dziesięciu osób w danym biegu osiągnęła najsłabszy czas. 

 

4. Trzeci etap Konkursu, realizowany na scenie Pijalni Głównej polega na udzieleniu przez 

zakwalifikowanych do niego Uczestników pisemnych odpowiedzi na zadane na piśmie przez 

Organizatora pytania konkursowe związane z szeroko rozumianą działalnością Organizatora i 

organizowanym przez niego Festiwalem Biegowym oraz działalnością Sponsora Nagrody 

Konkursu - firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” spółka jawna (siedziba: 

ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa). Czas przeznaczony na udzielenie jednej odpowiedzi wynosi 

15 (piętnaście) sekund. 

5. Uczestnik, który udzieli jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi o których mowa w pkt. 

4 wygrywa Konkurs i otrzymuje Nagrodę, o której mowa w § 4. 

6. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania, Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy w 

tym tych udzielanych przez osoby z publiczności, jak również urządzeń elektronicznych w 

szczególności telefonów komórkowych czy zestawów słuchawkowych. 

7. Korzystanie z pomocy i urządzeń o których mowa w ust. 6 powyżej skutkuje natychmiastową 

dyskwalifikacją Uczestnika. 

§ 4 Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest nowy samochód osobowy marki Toyota Yaris.  

2. Wartość samochodu, o którym mowa w ust.1 powyżej wynosi 65  500 zł brutto. 

§ 5 Wydanie Nagrody 

1. Wyłoniony w Konkursie Zwycięzca w celu odbioru Nagrody będzie zobowiązany do podania 

następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, a także do podpisu 

oświadczenia o poniższej treści: 

„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego zgodnie z regulaminem 

konkursu „Samochód dla Biegacza” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem 

nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych 

opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody, a 

także pokryję należny podatek dochodowy od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.” 

2. Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 zostanie wydana zwycięzcy Konkursu najpóźniej do dnia 

30.10.2020r. w miejscu oraz w terminie ustalonym indywidualnie ze Zwycięzcą, wyłącznie po 

wcześniejszym podpisaniu protokołu przekazania nagrody oraz opłaceniu przez zwycięzcę na 

konto Organizatora należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości 

nagrody. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 

pojazdu oraz kosztów dojazdu zwycięzcy nagrody do miejsca odbioru nagrody, a także 

należnego podatku dochodowego od wygranej. 

4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018, poz. 1509 ze zm). 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na 

jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody 

na osoby trzecie. 

6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w uzgodnionym terminie, Fundator 

nagrody pozostaje jej wyłącznym właścicielem. 
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7. W przypadku, w którym Organizator poweźmie wątpliwości, co do prawidłowego ukończenia 

przez Zwycięzcę jednego z biegu, o których mowa w § 2 ust.1 wydanie Nagrody zostanie 

wstrzymane do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości na korzyść Zwycięzcy.  

§ 6 Komisja 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór sprawuje Komisja wskazana w § 3 ust. 1 

powołana przez Organizatora. 

2. Do zadań komisji będzie należało w szczególności: zapewnienie uczestnictwa w Konkursie 

wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z 

regulaminem Konkursu, podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu, 

udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień do odbioru Nagrody przez Zwycięzcę, nadzór nad rozpatrywaniem wpływających od 

uczestników konkursu reklamacji. 

3. Komisja sporządzi protokół z przebiegu wyłonienia Zwycięzcy. 

§ 7 Postępowania Reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być składane na adres korespondencyjny Biura Organizatora (Fundacja 

"Festiwal Biegów", ul. Solec 85/33, 00-382 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Samochód dla 

Biegacza”) najpóźniej do dnia 31.10.2020 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). 

2. Reklamacje, które wpłyną do organizatora po dniu 31.10.2020r. nie będą rozpatrywane. 

3. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze i kończy się najpóźniej w dniu 03.11.2020 r. 

4. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi Konkursu pocztą, listem 

poleconym, o zachowaniu 3–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data 

nadania listu poleconego przez Organizatora (data stempla pocztowego). 

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego 

od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników Konkurs Samochód dla Biegacza będą wykorzystywane zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Festiwal Biegów", z siedzibą w Niskowej 

161, 33-395 Chełmiec. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dołączonej do formularza rejestracyjnego. 

3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub 

podjęcia decyzji o utracie Nagrody przez Zwycięzcę w przypadkach, gdy Uczestnik nie spełni 

warunków przewidzianych Regulaminem, a także w szczególny gdy: a) Uczestnik bierze udział 

w Konkursie posługując się kilkoma adresami e-mail w celu zgłaszania rzekomo różnych 

uczestników; b) Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy 

email bądź dane innych osób; c) Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad 

uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje 

działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną; d) Uczestnik podejmuje 

działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

4. Pełna treść Regulaminu Konkursu dostępna będzie w biurze Organizatora: Fundacja "Festiwal 

Biegów", ul. Solec 85/33, 00-382 Warszawa, oraz na stronie internetowej Organizatora: 

www.festiwalbiegow.pl 

5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 

http://www.festiwalbiegow.pl/
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Fundacja „Festiwal Biegów” 

Warszawa, dn. 30  września 2020 r. 


