Regulamin konkursu dla uczestników PZU Festiwalu Biegowego
„Opłaca się opłacać”
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Festiwal Biegów” – zwana w dalszej części Organizatorem –
będąca także organizatorem PZU Festiwalu Biegowego, mieszcząca się w Niskowej 161, 33-395
Chełmiec, (adres do korespondencji: Fundacja „Festiwal Biegów”, 00-382 Warszawa, ul. Solec 85).
2. Konkurs trwa od 11 do 31 lipca 2014 r.
3. W konkursie rozlosowanych zostanie 75 nagród:
o 45 voucherów wartości 130 zł od Run Guru – opieka wirtualnego trenera na rok

o 15 voucherów hotelowych – dla dwóch osób na weekend w hotelu lub pensjonacie w
Krynicy-Zdrój i okolicach – do wykorzystania do końca roku 2014
o 15 koszulek Under Armour – partnera technicznego PZU Festiwalu Biegowego
4. Codziennie, w dni robocze od 11 do 31 lipca, będziemy losować 5 nagród w tym:
o 3 vouchery od Run Guru
o 1 koszulkę Under Armour
o 1 voucher hotelowy
5. W konkursie uczestniczą wszyscy biegacze, którzy zgłosili się na PZU Festiwal Biegowy i opłacili
startowe na przynajmniej jeden bieg, w terminie od rozpoczęcia rejestracji na PZU Festiwal Biegowy do
zakończenia konkursu, czyli do 31 lipca 2014 roku.
6. Pierwsze losowanie odbędzie się w piątek 11 lipca a jego wyniki zamieścimy w portalu biegowym
www.festiwalbiegow.pl o godzinie 15.00. Kolejne losowanie odbędzie się w dniach 14-18 lipca, 21 – 25
lipca i 28 – 31 lipca 2014 r.
7. Wyniki losowania będą podawane codziennie w dniach losowania w portalu www.festiwalbiegow.pl o
godzinie 15.00. Wszyscy zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.
8. Odbiór nagrody odbędzie się podczas PZU Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdrój, w dniach od 5 do 7
września 2013.
9. Wszystkie reklamacje i spory powstałe w związku z promocją oraz interpretacją niniejszego
regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od zgłoszenia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu,
unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym
regulaminie.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą
rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji „Festiwal Biegów” i Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych Fundacji.

