
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu pod nazwą "Konkurs Targowy" (dalej jako "Konkurs") rozgrywanego przez Fundację Ukryte 

Marzenia.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ukryte Marzenia z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Strzeleckiej 15, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000553238, NIP 607008-16-27 (zwana dalej: 

Organizator).  

3. Współorganizatorem konkursu jest Chodzieski Klub Gospodarczy z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Dworcowa 1, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035330, NIP 7641800471 (zwany dalej: Współorganizator).  

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Konkurs jest realizowany w czterech etapach, o których mowa w &3 niniejszego regulaminu.  

6. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas realizacji Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w stoisku targowym Fundacji 

Ukryte Marzenia.  

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na 

inne osoby.  

2. W konkursie o nagrodę główną o godz. 17.00 może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 r.ż. lub osoba nieletnia pod opieką osoby pełnoletniej.  

3. Osoba startująca o godz. 17.00 w konkursie o nagrodę główną – w przypadku wygrania nagrody – zobowiązuje się do zapłacenia podatku od 

nagrody w kwocie 280,00 zł. Podatek należy opłacić w siedzibie współorganizatora dnia. 11.06.2018 w godz. 9.00-13.00.  

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w prasie i mediach.  

5. Nabycie cegiełki jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków 

określonych w niniejszym regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w 

Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. Organizator, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy 

uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do złożenia 

określonych oświadczeń oraz odpowiednich dokumentów.  

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 
1. Etapy  

I etap – nabycie cegiełki w namiocie targowym Fundacji Ukryte Marzenia w dniu 09.06.2018 roku od godziny 10:00 do godziny 16:55.  

 

II etap – wytypowanie numerów cegiełek przez rzut lotkami do tarczy. Następuje dwukrotne wyczytanie numeru, który zakwalifikowano do 

konkursu. W przypadku niepojawienia się uczestnika – wytypowany (za pomocą rzutu lotek) zostaje nowy numer.  

III etap – wzięcie udziału zakwalifikowanych uczestników w konkursie o każdej pełnej godzinie tj. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – 

zasady: uczestnicy, którzy zostaną uprawnieni do konkursu w danej godzinie ustawiają się pod sceną w miejscu gdzie znajduję się tarcza. 

Uczestnicy po kolei rzucają lotkami do tarczy. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów zostaje zwycięzcą konkursu i jako pierwszy wybiera 

nagrodę z puli przeznaczonych na tą godzinę. Następnie nagrody wybierają osoby w kolejności od największej uzyskanej liczby punktów do 

najmniejszej. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyska tą samą liczbę punktów – następuje dogrywka między tymi uczestnikami.  

IV etap – wzięcie udziału w konkursie głównej o godzinie 17:00 wszystkich Uczestników konkursu. Wyłonionych zostanie 5 osób. Nagrodę główną 

– skuter - zdobywa uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w konkursie rzucania lotką. Każdy z uczestników będzie rzucał 3 razy. O 

wygranej decyduje największa suma uzyskanych punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyska tą samą najwyższą liczbę punktów – 

następuje dogrywka między tymi uczestnikami.  

2. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, organizator i współorganizator.  

 

§4 

Nagrody 

 

1. Nagrody dla Zwycięzców będą zapewnienie przez współorganizatora, tj. Chodzieski Klub Gospodarczy oraz wystawców 23. Chodzieskich 

Targów Gospodarczych. Informacje o nagrodach zostaną ogłoszone na oficjalnym fanpage Organizatora oraz wydarzeniu na Facebook 

Chodzieskich Targów Gospodarczych.  

2. Nagroda zostanie przekazana przez Współorganizatora osobiście w dniu wydarzenia, tj. 9 czerwca 2018 roku podczas Chodzieskich Targów 

Gospodarczych.  

3. Nagrody pozostają własnością Współorganizatora do momentu przekazania ich Zwycięzcom, a w przypadku nagrody głównej – do momentu 

opłacenia podatku.  

4. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim 

przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Współorganizatora.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.  

2. Organizator i Współorganizator zastrzegają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego 

Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O 

wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na fanpage Fundacji Ukryte Marzenia.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 


