Regu lamin Losowan ia nagród rzeczowych podczas

Cykllcznej Malej Loterii Fantowej Bike Maraton Jedziemy z Pomocą 2019

§r
Postanowienia ogólne

1.

Cykliczna Mała Loteria Fantowa Bike Maraton 2019 jest organizowana przez
OPP - Polską Fundację Muzyczną, z siedzibą w Warszawie 00-380, ul Kruczkowskiego 12, lok 2. REGoN
o15616979, NlP 5252292051
w terminie 7.04.2079 - I7,L7.2O79 podczas cyklicznych imprez sportowych organizowanych przez

Grabek Promotion Sp, z

o.o,, ul. K. Miarki 42, 58-5oo Jelenia

Góra

REGON 237225556, NlP 611253],964, w miejscach wskazanych w punkcie 3. Regulaminu Loterii.
Celem loteriijest zebranie środków finansowych na pomoc i leczenie Heleny i Mileny Gąssowskich, na
rzecz których Fundacja prowadzi regularne zbiórki finansowe.

2.

Regulamin Cyklicznej Małej Loterii Fantowej Bike Maraton 2O19 wraz z Regulaminem Losowania,
dostępny jest w miejscach sprzedaży losów , biurze zawodów oraz w siedzibie Organizatora, przez cały
okres trwania loterii.

3.

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich związane
z losowaniem, jest Komisja Loteryjna.

§z
Zasady uczestnictwa

1.
2.
3,
4.

w

Losowaniu

Loteria odbywa się poprzez sprzedaż losów/kuponów uczestnikom cyklu Bike Maraton i Runner's
World Super Bieg oraz imprez wskazanych w pkt 3 regulaminu loterii i losowanie nagród wśród tych
zawodnikóW na podstawie posiadanych przez nich w/w losów/ kuponów i numerów startowych
Uczestnik jest uprawniony do zakupu losów i wzięcia udziału w losowaniu nagród po wniesieniu
opłaty startowej za imprezę sportową, w trakcie której odbywa się loteria i po otrzymaniu numeru
startowe8o,
Każdy uczestnik loterii może zakupić dowolną ilośćlosów o wartości 2 PLN, z wyjątkiem loterii
finałowej Bike Maratonu, podczas której każdy uczestnik może kupić maksymalnie 5 losów o wartości
5 PLN.
Losy o wartości 2 PLN biorą udział w losowaniu nagród w każdym z miejsc wymienionych w punkcie
3. Regulaminu Cyklicznej Małej Loterii Fantowej Bike Maraton 2019 , z wyjątkiem Sobótki, gdzie

odbędzie się

losowanie nagród na

5 PLN, tzw. losowanie finałowe.

podstawie losów

o

wartości

§s

1.

Mieisce, termin isposób losowania nagród
Losowania nagród będą odbywały się po ceremonii dekoracji lub w przerwach między
dekoracjami, w porach przewidzianych scenariuszem imprezy. Godzina losowania za każdym razem
będzie podawana do wiadomości zawodników w momencie rozpoczęcia imprezy i loterii.
Miejsce losowania nagród: scena główna imprezy, na której odbywają się dekoracje zwycięzców.

2.

Losowanie przeprowadza spiker zawodów wrazz prezesem zarządu Grabek
Promotion Sp. z. o.o. lub osobą przez niego wskazaną. Nad prawidłowościąlosowania czuwa
przewodniczący lub członek kom isji loteryjnej.

3.

Po wylosowaniu i min. trzykrotnym publicznym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o
PodanYm numerze ( w przypadku braku kopii kuponu z numerem startowym - należy okazać

oryginalny numer startowy) musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 30 sekund od ostatniego
odczytania numeru. W wypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, następuje
losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody. Nagrodę odbiera
faktyczny właŚciciel numeru startowego, zgłoszony do udziału w zawodach istartujący z w/w
numerem, który dokonał opłaty startowej lub został dopuszczony do startu bezpłatnie, zgodnie z
decyzją
z
decyzją
organizatora
lmprezy
sportowej.

4.

KolejnoŚĆ losowania nagród jest losowa, z wyjątkiem loterii finałowej, na której kolejność
zostanie ustalona i podana do wiadomościpublicznej poprzez umieszczenie informacji w miejscach
sprzedaży losów.

§ą

Odbiór nagród

1.

Nagroda zostanie wydana bezpośrednio po zgłoszeniu się osoby z wylosowanego zwycięskiego
kuponu,

a podczas loterii finałowej, dodatkowo, po podaniu danych osobowych i

podpisaniu

protokołu odbioru nagrody.

2.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

§5

Dane osobowe

Przystępując do losowania uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie przez organizatora swoich

1.

Danych Osobowych w celu przeprowadzenia losowania i we wskazanym

w Regulaminie

zakresie,

wyłonienia zwycięzców w oraz przyznania, wydania i odbioru nagród.

Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o
ochronie danych osobowych jest Organizator.
2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

z

zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie

chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział
w Losowaniu lub będzie podstawą niewydania Nagrody.
Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora iZamawiającego wyłącznie

dla celów wskazanych w Regulaminie.

§6
Postępowanie reklamacyjne

1.

Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia losowania i loterii należy
składać w formie elektronicznej na adres biuro@bikemaraton.com,p| nie później niż do 2 dni po
zakończeniu każdego losowania.

Reklamacje są rozPatrywane

w ciągu 30 dni od dnia jej dostarczenia. o wyniku rozpatrzenia

reklamacji uczestnik zostanie poinformowany listownie. opinia zostanie wysłana pod adres, z
którego została wysła na reklamacja.

§z
postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4,

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Losowania.

organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Przystąpienie do Loterii i Losowania jest dobrowolne.

Przystąpienie

do Loterii

l

Losowania jest równoznaczne

z

akceptacją warunków niniejszego

Regulaminu.

5. W

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne

przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, 06.03.2019
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