
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
4F Świeradów Run 04-10-2015r. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 
Promocja.  

2. Organizatorem Promocji jest SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000273610 oddział SKI&SUN Świeradów Zdrój ul. Źródlana 7, 
59-850 Świeradów Zdrój (Organizator). 

3. Promocja odbywa się w ośrodku SKI&SUN Świeradów Zdrój, przy ul. Źródlanej 7, 59-850 Świeradów-Zdrój. 
4. Promocja odbywa się w dniu 04 października 2015 r. (Okres Promocji). 
5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w Okresie Promocji bierze czynny udział w 

biegu 4F Świeradów Run na dystansach 2,5km, 10km lub 15km. (Uczestnik). 
 

 
II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 
 

1. Każdy Uczestnik biegu 4F Świeradów Run, który w Okresie Promocji weźmie udział w wyścigu  w zakresie 
wskazanym w cz.I pkt. 5 otrzyma możliwość wylosowania nagrody, losowanej na podstawie przyznanych 
zawodnikom numerów startowych. 

2. Przyznanie numeru  startowego upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród wśród Uczestników 
promocji.  

3. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wziąć czynny udział w biegu 4F Świeradów Run na dystansie 
2,5km, 10km lub 15km oraz odebrać w dniach 03-04.10.2015 z biura zawodów pakiet startowy wraz z 
przyznanym numerem startowym. 

4. Losowanie nagród odbędzie się komisyjnie przy udziale Przewodniczącego Komisji Promocji w niedzielę dnia 
04 październik 2015r. o godz. 15:00 po dekoracji zwycięzców biegu, w Oddziale SKI&SUN Świeradów Zdrój. 

5. Należy zachować numer startowy będący potwierdzeniem uczestnictwa w biegu do okazania przy wręczaniu 
nagrody. 

6. Odbiór nagród możliwy jest jedynie poprzez osobiste stawiennictwo zwycięzcy. 
 
III. KUPON 
 

1. Numer startowy jest przyznawany na okaziciela i może być wykorzystany tylko raz i tylko przez 1 osobę 
biorącą udział w biegu..  

2. Numer startowy nie podlega wymianie na gotówkę. 
3. Numer startowy ważny jest w dniu 04 październik 2015 roku. Wygrany numer niezrealizowany w 

terminie ważności nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę, ani przedłużeniu. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Biorący udział w promocji Uczestnik zgadza się na otrzymywanie drogą mailową bądź telefoniczną materiałów 
promocyjnych oraz informacyjnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. k. 

2. W razie wypisania się uczestnika z listy startowej numer startowy podlega zwrotowi pod rygorem odmowy 
wydania nagrody przy ewentualnej wygranej w losowaniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 
Promocji, a także do  jej zakończenia bez podania przyczyny. 

4. Regulamin jest dostępny na terenie Ośrodka SKI&SUN Świeradów Zdrój oraz na stronach www.skisun.pl i 
www.swieradowbiega.pl  

5. Wszystkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w miejscach wskazanych w par. IV pkt 3 na 1 dzień przed ich 
wejściem w życie oraz niezwłocznie po ich zmianie. 

 
 

Niniejszy Regulamin Promocji został zatwierdzony  
Uchwałą Zarządu SKI&SUN Sp. z o.o. Sp.K. Nr 1/X/2015 z dnia 01.10.2015 r. 

http://www.skisun.pl/
http://www.swieradowbiega.pl/

