
REGULAMIN KONKURSU 

PIERWSZY ŚNIEG 

 

organizowanego przez XC-SKI TEAM, Hańczowa 41/3, 38-316 Wysowa-Zdrój, zwanego 

dalej Organizatorem. 

Celem konkursu jest promocja narciarstwa biegowego w Polsce, jako sposobu na zdrowe 

spędzanie czasu wolnego, zwiększenie zasięgu portalu Skipol.pl oraz zachęcenie do wspólnej 

zabawy. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs PIERWSZY ŚNIEG trwa od 1 do 14 grudnia 2014. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające wymagania 

nałożone niniejszym regulaminem. 

3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle e-mail z odpowiednim zdjęciem, wg § 2. 

4. Pracownicy i współpracownicy portalu Skipol.pl, a także osoby, które biorą udział w 

organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, 

dzieci, wnuki) nie mogą brać udziału w Konkursie. 

5. Laureatami konkursu są trzy osoby, wskazane przez organizatora, publicznie na portalu 

Skipol.pl (www.skipol.pl). 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i 

zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na portalu 

Skipol.pl oraz profilach na Facebooku: Skipol.pl i Kocham Biegówki, podczas jego 

ewentualnego uczestnictwa w konkursie. 

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane 

przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji Konkursu i doręczenia nagród, jak 

również w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu 

posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

8. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.skipol.pl 

 

§ 2 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. W dniach od 1 do 9 grudnia 2014 roku włącznie na adres e-mail: redakcja@skipol.pl 

należy przesłać jedno zdjęcie związane z tematem „Pierwszy śnieg”, a więc pokazujące 

krajobraz zimowy związany ze śniegiem. Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie, w 

dowolnym miejscu na świecie, jednak z założeniem, że nie może być wykonane wcześniej niż 

we wrześniu 2014 roku. Wraz ze zdjęciem należy przesłać oświadczenie, że jest się autorem 

tego zdjęcia. Trzeba także podać swoje pełne dane osobowe: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, datę urodzin (celem zweryfikowania pełnoletności) oraz kontaktowy e-mail i 

telefon komórkowy. 

2. Nagrody zostaną przyznane autorom najciekawszych zdjęć, wybranych w drodze 

głosowania na portalu Facebook, przez jego użytkowników. 

3. Głosowania na zdjęcia trwało będzie od wtorku 10 grudnia, od godz. 9.00 do niedzieli 14 

grudnia, do godz. 22.00. Głosujemy na profilu Skipol.pl na portalu Facebook, lubiąc dane 

zdjęcie. 

http://www.skipol.pl/
mailto:redakcja@skipol.pl


4. Ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 15 grudnia w godzinach przedpołudniowych, 

a nad przebiegiem głosowania czuwać będzie jury w składzie: Hubert Koszyk, Tomasz Hucał, 

Dariusz Cieślar – przedstawiciele organizatora oraz portalu Skipol.pl 

 

4. Nagrody to książki autorstwa Bogdana Chruścickiego o Justynie Kowalczyk oraz opaski 

biegowe portalu Skipol.pl 

5. O sposobie odebrania nagrody organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie. 

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrody to książki autorstwa Bogdana Chruścickiego o Justynie Kowalczyk oraz opaski 

biegowe portalu Skipol.pl . Za pierwsze miejsce – książka oraz opaska, za drugie miejsce – 

książka, za trzecie miejsce – opaska. 

2. Finaliści udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania 

nagrody. 

 

§ 4 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji 

Reklamacyjnej pisemnie, na adres XC-SKI TEAM, Hańczowa 41/3, 38-316 Wysowa-Zdrój.. 

Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po 

wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie 

powiadomiony pisemnie. 

3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą przez Organizatora jedynie doraźnie 

w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród, i po zakończeniu konkursu zostaną usunięte. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi 

zmianami). 

 

ORGANIZATOR 

 


