REGULAMIN KONKURSU „Hipodromowa gra o dwa
kółka”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla publiczności
„Hipodromowa gra o dwa kółka”. Organizatorami konkursu są:
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, promowanie sportów jeździeckich oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

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
Przedmiotem konkursu jest:
1. w pierwszym etapie - potwierdzona obecność na zawodach JumpOFF Hipodrom,
2. w drugim etapie – ocena autorskiego hasła promującego przyszłoroczną edycję zawodów
JumpOFF Hipodrom (zawody odbędą się na przełomie 2017 i 2018 roku).
Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są w kolejnych paragrafach niniejszego
Regulaminu.

V. PRZEBIEG KONKURSU – SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Warunki udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy być obecnym na minimum 5 eliminacjach oraz finale
zawodów JumpOFF Hipodrom 2016/17.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię
nazwisko, adres) 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. O lokalizacji wyznaczonych punktów wydawania i odbioru kart konkursowych oraz
pieczątek organizator poinformuje do dnia 29.10.2016 roku do godz. 9.30.
5. 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 uczestnik konkursu pobiera w punkcie wyznaczonym przez organizatora kartę I
etapu służącą do zbierania pieczątek.
2. Za obecność na każdej z eliminacji oraz na finale JumpOFF Hipodrom 2016/17 uczestnik
konkursu otrzymuje (w wyznaczonym punkcie od godziny 10.00 do zakończenia rozgrywek
w danym dniu) pieczątkę na karcie. Pieczątkę można uzyskać także w dniach 17 i 18 marca.
3. Pierwszy etap konkursu kończy się w dniu 18 marca. W godzinach 10.00 – 16.00 uczestnik
konkursu powinien zgłosić się do wyznaczonego punktu, w którym – na podstawie
uzyskania minimum 7 pieczątek – może pobrać kartę II etapu.
4. Należy wypełnić kartę II etapu (dane osobowe, dane kontaktowe, oświadczenie uczestnika,
hasło promujące kolejną edycję JumpOFF Hipodrom, data i podpis uczestnika).
5. Wypełnione karty II etapu należy wrzucić do urny w wyznaczonym punkcie najpóźniej do
dnia 19 marca 2017 roku do godz. 14.00.
6. Około godz. 17.00 – w przerwie pomiędzy konkursami rozgrywanymi 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. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.
9. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas finału konkursu 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.

