
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU „Best JumpOFF Team” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla drużyn 
wspierających zawodników biorących udział w cyklu zawodów JumpOFF Hipodrom 
2016/2017. Konkurs pod nazwą  „Best JumpOFF Team” organizują:  
a) Hipodrom Sopot sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1, 81-745 Sopot, 
b) MASTER Sp.J. M. K. Laskowscy siedzibą przy ul. Mylnej 3, 81-009 Gdynia. 
 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Hipodromu i trwa w okresie od 29 października 2016 
roku do 19 marca 2017 roku. Finał konkursu odbędzie się w dniu 19 marca 2017 roku.  

 
II. CEL KONKURSU 

 
Celem konkursu jest promowanie cyklu zawodów w skokach przez przeszkody JumpOFF 
Hipodrom.  
 

 
III. UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Hipodrom Sopot  Sp. z o.o. oraz MASTER 

Sp.J. M. K. Laskowscy ani członkowie ich rodzin.  

 
IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest aktywne kibicowanie i zagrzewanie do zwycięstwa zawodnika, 
którego drużyna wspiera.  
2. Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są w kolejnych paragrafach niniejszego 
Regulaminu.  
 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU – SZCZEGÓŁOWE ZASADY 
 

Warunki udziału w konkursie 
(UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU!) 

 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do dnia 11.12.2016 roku wypełnić kartę 

zgłoszenia (wypełnia zawodnik), w której wskazany zostanie przedstawiciel drużyny 
wspierającej danego zawodnika w czasie zawodów JumpOFF Hipodrom 2016/17. 
Przedstawicielem drużyny wspierającej może być np. luzak, trener, rodzic, rodzeństwo itp.  

2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawodnika oraz członków drużyny wspierającej (imiona, nazwiska, adresy) i publikację, bez 
odrębnego wynagrodzenia, zdjęć z wręczenia nagród.  



 

                   
        
                     
 
 
 

3. W przypadku nieobecności wyłonionego w konkursie zwycięzcy podczas finału konkursu, 
organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody kolejnej wyłonionej w konkursie 
osobie.  

4. Karty zgłoszenia do konkursu należy pobierać i składać w biurze księgowości Hipodromu 
Sopot, ul. Polna 1, 81-745 Sopot. 

5. Karty muszą być podpisane przez zawodników zgłaszających swoje drużyny wspierające.  
6. Każdy zawodnik może zgłosić tylko jedną drużynę wspierającą. 
7. Drużyna może wspierać swojego zawodnika na kolejnych eliminacjach w różny sposób. 

Każda udokumentowana forma wspierania zawodnika będzie brana pod uwagę.  
8. Przez udokumentowanie wspierania zawodnika organizator rozumie wykonanie zdjęcia i 

umieszczenie go we wpisie na portalu Facebook wraz z zameldowaniem się w lokalizacji 
„Hipodrom Sopot”. Organizatorzy wezmą pod uwagę tylko te zameldowania, które będą 
łączyły wpis z oficjalnym profilem Hipodromu: www.facebook.com/SopotHipodrom. 

9. Od nagród powyżej 760 zł stosownie do art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT, od dochodów 
pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. 
Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
PIT - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić organizatorowi kwotę zaliczki lub 
należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub 
świadczenia (art. 42 ust. 7 pkt. 1 ustawy o PIT). 
 

Przebieg konkursu 
 

1. Każdy zawodnik, który chce zgłosić swoją drużynę wspierającą do konkursu, musi do dnia 
12.11.2016 roku złożyć u Organizatorów konkursu kartę zgłoszenia. Karty zgłoszenia do 
konkursu należy pobierać i składać w biurze księgowości Hipodromu Sopot, ul. Polna 1, 81-
745 Sopot. 

2. W karcie należy wskazać przedstawiciela drużyny wspierającej. Musi to być osoba 
pełnoletnia.  

3. Drużyna przygotowuje transparenty, plakaty, koszulki lub inną formę wspierania zawodnika 
podczas jego startów w cyklu zawodów JumpOFF Hipodrom 2016/2017. 

4. Drużyna wykonuje zdjęcia podczas kibicowania swojemu zawodnikowi na Hipodromie 
Sopot.  

5. Zawodnik lub członkowie drużyny umieszczają zdjęcia z kibicowania na swoich profilach 
na portalu Facebook z zameldowaniem się w lokalizacji „Hipodrom Sopot”.  

6. W dniu 19 marca 2017 roku, koło godz. 17.00 – po zakończeniu konkursów rozgrywanych 
na parkurze, organizator ogłosi zwycięzców konkursu i wręczy nagrody.  

7. Zwycięzców konkursu wyłoni wyznaczona przez organizatorów komisja konkursowa, 
składająca się z minimum pięciu osób.  

8. Komisja weźmie pod uwagę:  
a) pomysłowość i interesującą formę kibicowania,  
b) ilość eliminacji, podczas których drużyny będą kibicowały swoim zawodnikom,  



 

                   
        
                     
 
 
 

c) ilość polubień, komentarzy i udostępnień jakie uzyskają oznaczone lokalizacją 
„Hipodrom Sopot” zdjęcia drużyn na portalu Facebook. 

9. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne. 
10. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas finału konkursu przedstawiciela 

drużyny wskazanego w karcie zgłoszenia i osobisty odbiór nagród. Przy odbiorze nagród 
należy mieć ze sobą dowód tożsamości.  
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
2. Informacje o nagrodzonych zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 
(www.hipodrom.sopot.pl), na profilach społecznościowych organizatora 
www.facebook.com/SopotHipodrom i www.facebook.com/SopotHipodrom oraz                                
w komunikatach prasowych i na łamach mediów patronackich zawodów JumpOFF Hipodrom 
2016/17 i 2017/18. 

http://www.hipodrom.sopot.pl/
http://www.facebook.com/SopotHipodrom
http://www.facebook.com/SopotHipodrom
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