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REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD RZECZOWYCH WŚRÓD UCZESTNIKÓW 

4. RODZINNEGO BIEGU PO UNII EUROPEJSKIEJ 

 

§ 1. Nagrody 

1. ORGANIZATOR – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód - ufundował 10 

nagród do rozlosowania wśród uczestników, którzy wzięli udział w 4. Rodzinnym Biegu po 

Unii Europejskiej w 2018. 

§ 2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu 

1. W losowaniu biorą udział wszyscy uczestnicy, którzy: 

a. ukończą bieg na dystansie 500 m zgodnie z regulaminem w biegach etapowych  

i/lub finałowym, 

b. posiadają oryginalny kupon uprawniający do losowania nagród z biegu etapowego i/lub 

finałowego, 

c. będą obecni podczas losowania nagród, z uwzględnieniem zapisu § 3, 

d. będą posiadać ważny dokument, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.  

2. W losowaniu biorą udział oryginalne kupony: 

a. z biegów etapowych, 

b. biegu finałowego. 

3. Obowiązkiem uczestników losowania jest po przybyciu na finał 4. Rodzinnego Biegu po 

Unii Europejskiej wrzucenie do urny do losowania na scenie głównej jednego z dwóch 

identycznych kuponów z „nazwą placówki”. Po zapowiedzi prowadzącego należy oderwać 

jedną część, wrzucić do urny, a drugą zachować jako dowód w przypadku wylosowania tego 

kuponu.  
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4. Nie wrzucenie jednej części kuponu z „nazwą placówki” do urny powoduje utratę prawa do 

udziału w losowaniu nagród. Z kolei jeśli uczestnik wrzuci do urny dwie części kuponu  

(nie pozostawiając przy sobie jednej z nich) -  również utraci prawo do udziału w losowaniu 

nagród. 

5. Uczestnicy biegu finałowego posiadają wyłącznie jeden kupon  

z napisem „finał” (dostaną go dodatkowo przy rejestracji w dniu 13.10.2018). Druga część 

kuponu jest automatycznie wrzucona do urny do losowania przez Organizatorów. 

 

§ 3. Warunki obecności podczas losowania 

1. Warunkiem udziału w losowaniu jest obecność dziecka z rodzicem lub opiekunem 

prawnym (pary biorącej udział w biegu) w dniu losowania. 

2. W przypadku niemożliwości obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który brał 

rzeczywisty udział w biegu etapowym i/lub finałowym z dzieckiem, dopuszcza się obecność 

innej osoby dorosłej z tym dzieckiem, na podstawie oświadczenia podpisanego przez tę 

osobę. Oświadczenie powinno wskazywać z imienia i nazwiska osobę, która reprezentuje 

nieobecną osobę podczas losowania. 

3. Dziecko zarejestrowane na karcie zgłoszeniowej do biegu (etapowego i/lub finałowego) ma 

obowiązek osobiście wziąć udział w losowaniu. 

§ 4. Losowanie nagród 

1. Losowanie nagród odbędzie się 13.10.2018 r. na scenie głównej podczas uroczystości 

zakończenia 4. Rodzinnego Biegu po Unii Europejskiej. 

2. Osobą losującą będzie wybrana losowo z kibiców ,,sierotka''. 

3. Po każdym z poszczególnych losowań prowadzący wyczyta w pierwszej kolejności nazwę 

placówki („szkoła” lub „finał”), a w drugiej kolejności numer wylosowanego kuponu. 

Prowadzący wyczyta nazwę i numer kuponu, który ma otrzymać nagrodę, powtarzając tę 

informację 3 krotnie po około 10 sekundach. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu przez 

prowadzącego para z kuponem nie zgłosi się po nagrodę, nagroda będzie podlegać 

ponownemu losowaniu. 
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4. Wylosowany kupon przed wręczeniem nagrody zostanie sprawdzony na listach zbiorczych 

uczestników 4. Rodzinnego Biegu po Unii Europejskiej, włącznie ze sprawdzeniem 

tożsamości i oświadczenia o udzielonym zastępstwie na czas losowania. 

5. Po wylosowaniu kuponu należącego do pary, która nie zgłosiła się po odbiór nagrody jest 

on odkładany i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 

6. Każdy kupon bierze udział w losowaniu wyłącznie jeden raz. Po odebraniu nagrody kupon 

tej pary nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Nie ma również możliwości rezygnacji  

z nagrody wylosowanej, na rzecz dalszego losowania nagrody cenniejszej. 

§ 5. Warunki odbioru nagrody 

Zgłoszenie się na scenę z oryginalnym kuponem, potwierdzenie tożsamości, ewentualne 

okazanie oświadczenia o zastępstwie oraz pisemne potwierdzenie odbioru nagrody. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą 

przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców i nie będą 

podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne  

z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin losowania. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu  

i otrzymaniu nagrody. 

3. Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz wszelkich wątpliwości wynikłych w trakcie 

losowania, a nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie rozstrzygnie organizator,  

tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód.  

 

 

 

 

 


