18.04.2016 – 22.04.2016
Regulamin konkursu „KOLEKCJONER KOSZULEK”

Postanowienia ogólne
1.

Przedmiotem konkursu jest skompletowanie koszulek rajdowych.

2.

Konkurs skierowany jest do osób, które uczestniczyły w minionych edycjach Bielskich
Rodzinnych Rajdów Rowerowych.

3.

Organizatorem konkursu jest Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów .

4.

Konkurs trwa od 18 do 22 kwietnia 2016 roku.
Termin składania pakietów koszulek upływa o godzinie 16:00 w dniu 22.04.2016!

Zasady udziału w konkursie

1.

Każdy uczestnik może złożyć jeden pakiet koszulek.

2.

Koszulki muszą pochodzić z Bielskich Rodzinnych Rajdów Rowerowych

3.

Pakiety muszą składać się z następującej ilości koszulek i będą oceniane w następujących
kategoriach:
Kategoria 1 ) Pakiet 39 koszulek rajdowych
Kategoria 2 ) Pakiet 20 koszulek rajdowych
Kategoria 3 ) Pakiet 10 koszulek rajdowych

4.

Do złożonego pakietu koszulek należy dołączyć opisane w kilku zdaniach wspomnienie
z Bielskich Rodzinnych rajdów Rowerowych.

5.

Do złożonego pakietu należy dołączyć dane kontaktowe osoby, która bierze udział
w konkursie „ Kolekcjoner Koszulek „

6.

Złożony pakiet koszulek musi zawierać wykaz koszulek, które zostały zgłoszone do
konkursu.

7.

Pakiet z odpowiednią ilością koszulek należy złożyć w biurze Rodzinnych Rajdów
Rowerowych w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 5a.

8.

Termin składania pakietów mija 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00

9.

Komisja konkursowa obradować będzie w sobotę 23.04.2016 .

10.

W niedziele 24.04.2016 podczas finału 40 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
nastąpi rozdanie nagród w trzech kategoriach:

Kategoria 1 ) Pakiet 39 koszulek rajdowych
Kategoria 2 ) Pakiet 20 koszulek rajdowych
Kategoria 3 ) Pakiet 10 koszulek rajdowych
11.

Nagrodami w konkursie będą okolicznościowe upominki przygotowane przez
Organizatora.

12.

Zwrot pakietów koszulek nastąpi w dniu rajdu 24.04.2016 lub po rajdzie w biurze
Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 5a.

Postanowienia końcowe
1.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego konkursu.

2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez zgłaszających pakiety koszulek
3.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

4.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

