
„Zapisz się na PZU Festiwal Biegowy  

- trenuj  z Under Armour”  
Regulamin promocji 

 
1.  Organizatorem promocji jest Fundacja „Festiwal Biegów” – zwana w dalszej części Organizatorem 
- będąca także organizatorem VI PZU  Festiwalu Biegowego, mieszcząca się w Niskowej 161, 33-395 
Chełmiec, (adres do korespondencji: Fundacja „Festiwal Biegów”, 00-382 Warszawa, ul. Solec 85). 

 
2. Promocja trwa w terminie od 27 marca do 13 kwietnia 2015 r. 
 
3. Promocja dotyczy wyłącznie uczestników Festiwalu, którzy, w terminie po 27 marca 2015 roku 
zapiszą się i wpłacą opłatę rejestracyjną i startową na co najmniej jeden z biegów VI PZU Festiwalu 
Biegowego, który odbędzie się w dniach 11 - 13 września 2015 w Krynicy-Zdrój.   Na VI PZU Festiwal 
Biegowy można zrejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie: www.festiwalbiegowy.pl   
 
4. W dniach: 
7 kwietnia – wtorek,  
8 kwietnia – środa,  
9 kwietnia –czwartek  
10 kwietnia – piątek  
13 kwietnia - poniedziałek 
 
Losować będziemy po 3 vouchery na zakupy w sklepie internetowym Under-Armour www. 
Mmsport.com.pl  każdy o wartości 200 zł. 
 
5. Vouchery będą do odebrania podczas Festiwalu Biegowego Krynicy Zdrój w dniach 11-13.09.2015 a 
będzie je można zrealizować w sklepie internetowym www.mmsport.com.pl  w terminie 
do 31.12.2015 r. 
 

6. Voucher będzie imienny i tylko osoba wygrywająca będzie mogła go zrealizować. Vouchery 
nie będą podlegały wymianie na ekwiwalent pieniężny. Przy rozliczeniu zakupów za 
pośrednictwem voucherów, jeśli zamówienie nie przekroczy wartości vouchera, nie będzie 
wydawana reszta. 
 
7. Lista wylosowanych publikowana będzie w dniach 7-10 i 13 kwietnia  o godzinie 15.00 na stronie 
internetowej www.festiwalbiegow.pl  a vouchery wysyłane będą do 21 dni od daty publikacji na 
adres podany w formularzu rejestracyjnym. 
 
8. O wygranych uczestnicy promocji zostaną poinformowani  e-mailem. 
 
9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator promocji jest Fundacja „Festiwal 
Biegów” – mieszcząca się w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, (adres do korespondencji: Fundacja 
„Festiwal Biegów”, 00-382 Warszawa, ul. Solec 85). 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Promocji „Zapisz się na 

Festiwal Biegowy - trenuj wiosną z Under Armour” i nie będą udostępniane innym podmiotom, 
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz ich poprawiania, 

http://www.festiwalbiegowy.pl/
http://www.mmsport.com.pl/
http://www.festiwalbiegow.pl/


d) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Wszystkie reklamacje i spory powstałe w związku z promocją oraz interpretacją niniejszego 
regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie   14 dni od zgłoszenia. Zgłoszenie 
wymaga formy pisemnej. 
 
11. Interpretacja niniejszego regulaminu promocji należy w całości do organizatora - Fundacji 

Festiwal Biegów. 

 
 

 


