
Grand Prix biegaczki.pl  

2018   

 

REGULAMIN 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Organizatorem Konkursu Grand Prix biegaczki.pl (zwanego dalej Konkursem) jest 

portal www.biegaczki.pl (zwany dalej Organizatorem) wydawany przez Żbik Sp. z 

o.o z siedzibą w Łodzi przy ul. Inflanckiej 19/15, 91-852.  

2. Sponsorem nagród w konkursie jest  

 

Longbridge Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sales And 

Marketing Support sp.k. 

(dawniej Sales and Marketing Support sp. z o.o.)  
ul. Cybernetyki 10 

02-677 Warszawa 

NIP 5272504415 

 

zwana dalej Sponsorem 

 

3. Za przebieg Konkursu wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator, natomiast 

Sponsor jest jedynie fundatorem nagród w konkursie. 

4. Konkurs zaczyna się dnia 01.05.2018 a kończy 31.08.2018 

5. Zwyciężczynie Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do końca dnia 15.09.2018 

na portalu biegaczki.pl lub/i w mediach społecznościowych wydawanych przez 

biegaczki.pl 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie może wziąć udział każda kobieta (zwana dalej Uczestniczką), która 

zapoznała się z niniejszym regulaminem i go zaakceptowała. Uczestniczką nie może 

być żadna osoba, która jest pracownikiem Organizatora, należy do najbliższych 

członków jego rodziny, lub jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą w 

organizacji i przygotowaniu Konkursu. 



2. Przedmiotem Konkursu jest zgłoszenie udziału w imprezach biegowych 

rozgrywanych w okresie trwania Konkursu – od 01.05.2018 do 31.08.2018 (przez 

imprezę biegową rozumie się każdy bieg zorganizowany, który posiada regulamin, 

jest pobierana opłata startowa oraz gdzie prowadzone są klasyfikacje, a uczestnicy 

otrzymują numery startowe. Udział w zawodach typu parkrun nie podlega 

klasyfikacji.) 

3. Udział w imprezach należy zgłaszać drogą mailową do Organizatora w ciągu 

maksymalnie 2 tygodni od daty imprezy. Zgłoszenia przyjmujemy na adres: 

konkurs@biegaczki.pl . Każdorazowo należy przesyłać następujące informacje: 

- imię i nazwisko 

- datę i nazwę zawodów 

- dystans 

- link do wyników zawodów, w których Uczestniczka wzięła udział  

4. Nagrodzone zostaną Uczestniczki, które zgłoszą łącznie największą liczbę 

zawodów, w których wzięły udział W przypadku takiej samej liczby zawodów 

zwycięży osoba, która w ramach zgłoszonych zawodów przebiegła większą liczbę 

kilometrów. 

5. Biorąc udział w konkursie każda Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

6. Prowadzona będzie jedna klasyfikacja Uczestniczek Konkursu bez podziału na 

kategorie wiekowe. 

7. Organizator nagrodzi 3 Uczestniczki, które wezmą udział w największej 

liczbie imprez biegowych. 

8. Nagrody w Konkursie Grand Prix biegaczki.pl 2018: 

Za I miejsce: 

Buty do biegania Saucony Kinvara 9 

Za II miejsce: 

Buty do biegania Saucony Guide ISO 

Za III miejsce: 

Buty do biegania Saucony Ride 10 

9. Zwyciężczynie konkursu zobowiązane są podać swój adres do wysyłki oraz 

rozmiar.  

mailto:konkurs@biegaczki.pl


10. Zwyciężczyniom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę 

innego rodzaju. 

11. Nagrody wyśle firma WPC Sport. 
 

Wysyłka nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu, po otrzymaniu przez 

Organizatora pełnego adresu do wysyłki oraz informacji o rozmiarze butów. 

Bezpłatna wysyłka nagród wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

12. Wygrane w Konkursie nagrody są wolne od podatku. 

13. Wszystkie nadesłane zgłoszenia, nazwiska uczestniczek oraz aktualny 

ranking w klasyfikacji mogą zostać zamieszczone na portalu www.biegaczki.pl 

oraz na profilu Facebook i Instagram prowadzonym przez Redakcję portalu. 

Wysyłając przynajmniej jedno zgłoszenie do Konkursu Uczestniczka 

automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

związanych z Konkursem oraz na upublicznienie tych danych na łamach portalu 

www.biegaczki.pl, na profilu Facebook biegaczki.pl, Instagram biegaczki.pl oraz 

w grupie zamkniętej Biegaczki na Facebooku.  

 

Postanowienia końcowe 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez 

innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za 

ewentualne szkody powstałe w wyniku otrzymania powyższych informacji.    

 

 

http://www.biegaczki.pl/
http://www.biegaczki.pl/

