
 

 

 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 16-17 września 2017 r., w trakcie trwania zawodów Bieg Gladiatora (dystans 

NORMAL i EXTREME) i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń. 

3. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej i odebrali 

pakiet startowy: 

 Sobota - Trasa Normal ok. 7 km. 

 Niedziela - Trasa Extreme ok. 11 km. 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, dołączoną do pakietów startowych – 

wpisać swój numer startowy i dokończyć zdanie (w trzech słowach): Lubię Bieg Gladiatora, bo… 

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną 

dalej „Komisją”), w skład, której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Organizator ma prawo 

zaprosić do Komisji także inne osoby. 

6. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez 

uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia 

wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów. 

7. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze najlepsze odpowiedzi na zadanie 

konkursowe. 

8. Organizator przewiduje przyznanie w ciągu dwóch dni nagród, w ilości około 300 sztuk, w tym: koszulki, 

kubki, zestawy upominkowe oraz nagrody od naszych sponsorów. 

9. Uczestnicy - autorzy odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu. 

10. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi, Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę 

oryginalność i pomysłowość uczestnika - autora odpowiedzi oraz adekwatność odpowiedzi do tematu 

zadania konkursowego.  

11. Komisja będzie publikowała listy kolejnych laureatów w miarę spływania zgłoszeń.  

12. Nagrody można odbierać w Biurze zawodów: 

- zawodnicy startujący w sobotą: do godziny 15:30, 16 września, 

- zawodnicy startujący w niedzielę: do godziny 14:00, 17 września.  

W przypadku wyjątkowo atrakcyjnych nagród (vouchery hotelowe), ich odbiór odbędzie się publicznie w 

sobotę około godziny 15:30 i w niedzielę około godziny 14:00. W tym przypadku, nieobecność zawodnika 

(nie wyjście po wyczytaniu na scenę główną) skutkuje utratą nagrody, a Komisja w tym przypadku wytypuje 

innych zwycięzców. 

13. Decyzje Komisji są ostateczne.  

REGULAMIN KONKURSU: 

„Lubię Bieg Gladiatora” 



14. Organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wygrała nagrodę, dokumentu potwierdzającego tożsamość. W 

przypadku braku takiego dokumentu, nagroda nie zostanie wydana, a wybór laureata odbędzie się ponownie 

spośród pozostałych zawodników. 

15. Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty równowartości nagrody 

w gotówce. 

16. Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora do publikacji zdjęć i relacji z przeprowadzonego konkursu, 

zawierających ich wizerunek. Jednocześnie uczestnicy konkursu nie będą dochodzić od Organizatora 

żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęć i tekstu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

17. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

18. Sprawy sporne, nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator, bez możliwości 

odwołania. Postanowienia Organizatora są ostateczne. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

20. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze zawodów. 

 

Dyrektor OSiR Bielawa 


