
REGULAMIN 

„UOSTŮŃ MAJSTRYM KIBICOWANIO VI LOTANIO PO MOCZKA A MAKŮWKI” 

 

1. Bajslyrzami kůnkursa sům: 

- Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka 

- Firma Drewno-produkt Mariusz Krzyszycha 

 

2. Cwekym kůnkursa je: 

- propagowaniý szporta, idyje czynnego kibicowanio ai kulturalnego dopingowanio 

- aktywizacjo miynszkańcůw sołyctwa Stanowice a gminy Czerwionka-Leszczyny 

- průmocjo sołyctwa Stanowice 

 

3. Uczystniki: 

We kůnkursie mogům wziůńś udzioł manszafty po min. 2 ludzi, kere pryndzy (przed 

lotaniym) wyfilujům zgłszyniowy formularz. 

 

4. Warunki przistůmpiynio do kůnkursa: 

Coby szło sztartnyć we kůnkursie, trza zgłosić swůj udzioł 23.12.2017 we biurze zawodůw 

(Szkoła Podstawowo we Stanowicach) we godzinach 10:00 – 11:15. 

Do zgłoszynio trza nojprzůd wyfilować ekstra formularz, kery je załůncznikym do tego 

regulamina. Idzie go wydrukować samumu, abo dostać we biurze zawodůw. Kożdy wto 

bydzie zgłoszać manszaft musi być pełnoletni. Przi zgłoszaniu trza podać swoje dane a 

miano swojego manszaftu. Niýôdzownym warunkym je wyrażyniý zgody na przetworzaniý 

danych ôsobowych na cwek kůnkursa ai wykorzystaniý wizerunku we cylach průmocyjnych 

bez Bajslyrza. 

Po zgłoszyniu Bajslyrz nadowo manszaftowi numer idyntyfikacyjny ai przidzielo plac na trasie 

lotanio. 

 

5. Uostrzigniyńciý kůnkursa: 

Przi ôcynianiu kibicowskich manszaftůw bydzie sie zaglůndać na ôryginalnoś przebleczynio, 

zaangażirowanie ludzi ai jejich doping na trasie. 

Welować bydům same uczystniki VI Lotanio po Moczka a Makůwki. 

Wyniki ôgłoszůne  bydům 23.12.2017 zaro po skůńczyniu lotanio we gimnastycznyj zali SP 

Stanowice. 

 

6. Prajsy: 

Prajsym we kůnkursie sům Vouchery, kere cuzamyn we wercie sům 500 zł a ufundowane 

uostały bez fýrma Drewno-produkt Mariusz Krzyszycha. 

Wożne je to, iże coby dostać tyn prajs to ôdebrać go musi zgłoszajůncy manszaftu przi 

ôgłoszaniu wynikůw 23.12.2017. 

 

7. Dodatkowe postanowiynia: 

Bajslyrz niý zwroco żodnyj utroty uczystnikůw kůnkursa. 



Uczystnikům kůnkursa niý noleży sie żodne wynagrodzyniý za wykorzystaniý łůnego 

wizerunku bez Bajslyrza, na co kożdy Uczystnik sie zgodzo bez zgłoszyniý do Kůnkursa. 

 

8. Kůńcowe postanowiynia: 

 

Bajlyrz uprowniůny je do pomiany niniyjszego Regulamina. 

 

Bajslyrz we kożdym momencie moge uniyważnić Kůnkurs ai niý uostrzigać go, nawet bez 

podanio prziczyny. 

 

Udzioł we Kůnkursie je dobrowolny. 

 

Uczystnik Kůnkursa wyrażo zgoda na zbiyraniý a przetworzaniý łůnego danych ôsobowych 

bez Bajslyrza na to, co trza przi Kůnkursie. Uczystniki Kůnkursa majům prawo wglůndu we 

swoje dane ôsobowe ai ich poprowianiý. 

 

We sprawach niýuregulowanych tym Regulaminym stosowane sům powszechne zakůny 

prowa, a przede wszystkim zakůny Kodeksu Cywilnego ai ustawy z dnio 4 lutego 1994 r. ô 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

 

Voucher idzie wykorzystać tak, jako przewidziała to fýrma, kero go wystowiła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„ZOSTAŃ MISTRZEM KIBICOWANIA VI BIEGU PO MOCZKĘ I MAKÓWKI” 

 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO 

 

............………………………………………………………………………………

……………………… 

PESEL                                                                   NR. DOWODU OSOBISTEGO 

 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

NAZWA GRUPY 

 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

………………………………………………………………………………………

………………………… 



 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

CZŁONKOWIE GRUPY (IMIONA I NAZWISKA) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu i Fundatora Nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane są 

chronione zgodnie z ustawą z 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 

101, poz. 926 ze zm.). 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (filmy, zdjęcia) przez organizatora          

konkursu na potrzeby promocyjne konkursu oraz „Biegu po moczkę i makówki”.           

Jednocześnie informuję, że członkowie mojej grupy są o tym fakcie poinformowani i            

również wyrażają zgodę. 

 

 

 

…………………………………………… 

           Podpis zgłaszającego 

 

 

Numer grupy (wypełnia organizator): 

…………………………………………. 


