18.04.2017 – 23.04.2017
Regulamin konkursu na hasło promujące 42 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy.

Dokończ zdanie „ KAŻDY ROWER ………….”

Postanowienia ogólne
1.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie hasła promującego cykl imprez rowerowych.
Uczestnicy mają dokończyć stwierdzenie „KAŻDY ROWER ……..”
2.

Organizatorem konkursu jest Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów .

3.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4.
Przesłanie zgłoszenia wraz z hasłem promującym cykl jest równoznaczne z poddaniem się
uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
5.
Konkurs jest otwarty. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dołączyć do zgłoszenia pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, to znaczy rodzice lub opiekunowie podpisują,
wraz z biorącym udział w konkursie, oświadczenie znajdujące się na kuponie konkursowym.
6.
Konkurs trwa od 18 do 23 kwietnia 2017 roku.
Termin składania formularzy upływa o godzinie 9.30 w dniu 23.04.2017!

Zasady udziału w konkursie

1.

Każdy uczestnik może zgłosić jedno hasło.

2.1.
Hasła w wersji papierowej na bilecie rajdowym czytelnie wypisane należy składać w biurze
rajdu- ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej od 18.04.2017 do 22.04.2017 od 9:00 do 16:00 lub w dniu
rajdu 23.04.2017 do godziny 9:30 na Pl. Ratuszowym w Bielsku-Białej.
3.2.

Termin zgłaszania prac mija 23 kwietnia 2017 o godzinie 9.30 .

4.3.
Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do zgłaszanego hasła. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie hasła przez Organizatora konkursu.
5.4.
Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska (bądź
pseudonimu) i zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz
na stronach internetowych Organizatora i Partnera konkursu. Zgoda dotyczy tylko i wyłącznie działań
związanych z konkursem, jego promocją, ogłoszeniem wyników.
6.5.
Wraz z przekazaną pracą prosimy o podanie danych kontaktowych zgłaszającego na kuponie
rajdowym oraz podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

przez Organizatora i Partnera konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z
późniejszymi zmianami). Poprzez wysyłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora
prawo do wykorzystania hasła .”
7.6.
Nagrodą w konkursie są rowery oraz nagrody dodatkowe ufundowane przez dobroczyńców
rajdu.
8.7.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 kwietnia podczas Finału 42 Bielskiego
Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie ZIADU pod Dębowcem .
8.8.
Rozdanie nagród nastąpi w dniu 23 kwietnia 2017 podczas finału 42 Rodzinnego Rajdu
Rowerowego w Bielsku-Białej warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest osobiste jej
odebranie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość podczas wręczania nagród.

Postanowienia końcowe
1.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że hasło złożone na konkurs zostało opracowane osobiście.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez zgłaszających prace konkursowe.
3.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

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

