
 

 REGULAMIN KONKURSU "Wytypuj zwycięzców Mind The Gap Poland i zgarnij 

wejściówkę na  Vip After party!"  
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem konkursu "Wytypuj zwycięzców Mind The Gap i zgarnij 
wejściówkę na Vip After party!"  (dalej: "Konkurs") jest RODEO – 

Aleksander Jankowski z siedzibą w Warszawie (03-729), ul. Targowa 71 
lok.8, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7949, 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 524-231-47-10, 

reprezentowaną przez Aleksandra Jankowskiego (dalej: "Organizator").  
2. Konkurs trwa od dnia 16.06.2011r. od godziny 16:00 do 22.06.2011r. do 

godziny 9:00.  
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 

www.freestyle.pl.  
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Przedmiotem Konkursu są dwie podwójne wejściówki na Vip After Party, 
która odbędzie się 22.06.2011r. W Klubie 1500 m2 przy ulicy Solec 18 w 

Warszawie, dla wylosowanych Uczestników Konkursu, które wytypują 
zwycięzcę w danej kategorii zawodów Mind The Gap Poland, które odbędą 

się 22.06.2011 na terenie C.H. Złote Tarasy w Warszawie.  
 

II. Uczestnicy Konkursu  
 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, 

z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora, oraz 
członków ich rodzin.  

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.  
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i 

akceptują niniejszy Regulamin.  
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na  

stronie internetowej www.freestyle.pl.  
 

III. Zasady Konkursu  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
 

a) Wytypowanie zwycięzcy, zawodów Mind The Gap Poland: spośród wszystkich 
uczestników zawodów Mind the Gap Poland należy wytypować jednego 

zawodnika w danej kategorii.  
b) Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.  

 

IV. Wybór Zwycięzców 
  

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce po zakończeniu 
zawodów Mind The Gap Poland 22.06.2011r. na terenie C.H. Złote Tarasy w 

Warszawie. 
2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 2 (słownie: dwie) osoby, które wytypują 

zwycięzcę, w danej kategorii, zawodów Mind The Gap Poland. 
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na zasadzie losowania, spośród wszystkich 



poprawnie udzielonych odpowiedzi. 

4. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność podczas losowania.  
5. W przypadku nieobecności wylosowanego Uczestnika, zostanie wylosowany 

kolejny Uczestnik Konkursu, który poprawnie wytypował zwycięzcę zawodów 
Mind the Gap Poland. 

 
V. Nagrody  

 
1. Fundatorem nagród jest Organizator.  

2. Nagrodami w Konkursie są: dwie podwójne wejściówki na Vip After 
Party,która odbędzie się 22.06.2011r. W Klubie 1500 m2 przy ulicy Solec 18 

w Warszawie.  
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość 

pieniężną.  
4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby 

trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody 
składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.   

5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń 

lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe 
okażą się błędne lub nieprawdziwe.  

  
VI. Dane osobowe  

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w 

ramach Konkursu jest Organizator.  
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych 

uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji 
Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom 

Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane 
poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.  

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 
wniosku w formie pisemnej na adres: Freestyle.pl, ul. Targowa 71 lok. 8, 

03-729 Warszawa.  
  

VII. Reklamacje  
 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu 

Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.  
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji 
Organizatora. - Freestyle.pl, ul. Targowa 71 lok. 8, 03-729 Warszawa.  

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od 
otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres 

podany przez Uczestnika, składającego reklamację.  
 


