
„Zjedz i spal!” 
 

Regulamin promocji dla uczestników Festiwalu Biegowego 
 

 
 

 

1. Organizatorem promocji jest Fundacja „Festiwal Biegów” – zwana w dalszej części 

Organizatorem, będąca także organizatorem IV PZU Festiwalu Biegowego Forum, adres 
do korespondencji: Fundacja „Festiwal Biegów”, 00-382 Warszawa, ul. Solec 85. 
 

2. Promocja „Zjedz i spal” - zwana w dalszej części Promocją, trwa od 15 stycznia do 15 

lutego lub do wyczerpania bonów na posiłek dla biegacza. 
 

3. W Promocji rozdanych zostanie 300 bonów – każdy o wartości 50 zł – do realizacji w 

jednej z restauracji w Krynicy-Zdrój w podczas trwania 6. PZU Festiwalu Biegowego, tj. w 
dniach 11-13 września 2015 roku. 
 

4. W Promocji uczestniczą osoby, które zgłosiły się na 6. PZU Festiwal Biegowy i 

zarejestrowały się do imprezy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.festiwalbiegow.pl, a także opłaciły startowe na przynajmniej jeden z wymienionych 
biegów: 
 

 IRON RUN 

 Bieg 7 Dolin – 100 km 

 Ultramaraton na dystansie 64 km 

 Bieg górski na dystansie 34 km 

 Maraton 

 Półmaraton 

 Życiowa Dziesiątka 
 
lub na dwa i/lub więcej biegów pod warunkiem, że łączna opłata startowa będzie wynosić 
co najmniej 70 złotych (po uwzględnieniu upustu wynikającego z Karty Biegacza) i 
zostanie wniesiona w terminie od 1 stycznia 2015 roku do zakończenia promocji, a 
zainteresowana osoba wypełniła na portalu www.festiwalbiegow.pl formularz zgłoszeniowy 
do udziału w Promocji. 
 

5. Każdy z uczestników Promocji, który spełni warunki określone w pkt.4  otrzyma bon do 

realizacji w konkretnej wyznaczonej restauracji. Bony będą wystawiane na okaziciela i nie 
będą podlegały wymianie na ekwiwalent pieniężny. Przy rozliczeniu posiłków z bonów, jeśli 
zamówienie nie przekroczy wartości bonu, nie będzie wydawana reszta w gotowce. 
 

6. W Promocji nie mogą uczestniczyć: 

 

 osoby korzystające ze zniżek na opłaty startowe 6. PZU Festiwalu Biegowego 
podczas zapisów w promocji bezpośredniej na biegach; 

 osoby zapisujące się na 6. PZU Festiwal Biegowy w ramach pakietu grupowego; 

 osoby zarejestrowane do 6. PZU Festiwal Biegowy przed 1 stycznia 2015 roku. 
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7. Zgłoszenia do udziału w promocji przyjmujemy do 7 dni od wniesienia opłaty startowej. 

 

8. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w promocji niż liczba bonów, o ich 

przyznaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 
 

9. Lista osób, które otrzymają bony zostanie ogłoszona w portalu www.festiwalbiegow.pl w 

terminie 7 dni od zakończenia promocji. Wszyscy uczestnicy promocji zostaną 
poinformowani e-mailem o przyznaniu bonu. 
 

10. Bony będzie można odebrać podczas 6. PZU Festiwalu Biegowego w Biurze 

Zawodów, po okazaniu dokumentu tożsamości i wydruku e-maila informującego o 
przyznaniu vouchera. 
 

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub promocją 

będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. 
 

12. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji „Festiwal Biegów” i Fundacji 

Instytut Studiów Wschodnich ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych 
Fundacji. 
 

13. Uczestnicy promocji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 

Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji promocji, w 
tym wydania przyznanych bonów. 
 

14. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania 
przetwarzania ich danych osobowych. 
 

15. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze 
zm.). 
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