REGULAMIN KONKURSU
“Nakręć kilometry z Polsat Plus Arena Gdańsk!”
26.08.2022
1. Organizatorem konkursu jest Skate Arena oraz Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. z

siedzibą w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000345704 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON: 220929926, NIP:
957-103-11-74, z kapitałem zakładowym w wysokości 26 700 000.
2. Konkurs prowadzony będzie od 26.08.2022 r. do 30.09.2022 r.
3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
26.08.2022 i obowiązuje do końca trwania konkursu.
4. Konkurs odbywa się na TORZE GARMIN na terenie Polsat Plus Arena Gdańsk, ul.
Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
I.
Pobrać czip w Skate Arena.
II.
Udać się na miejsce startu – tunel nr 4 (przy napisie TOR GARMIN).
III.
Przyczepić czip do rolki (czujniki pomiaru znajdują się blisko podłoża).
IV.
Po wykonaniu treningu zrobić zdjęcie ze swoim wynikiem przy tablicy
pomiarów.
Prace konkursowe należy wysłać do 30.09.2022 r. na adres mailowy:
kontakt@skate-arena.pl. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród najbardziej
kreatywnych zdjęć, przez komisję w składzie wybranym przez Skate Arena.
6. Nagrodami w konkursie będą: vouchery na zwiedzanie i punkt widokowy, a także
upominki przygotowane przez Skate Arena.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 10 dni od jego zakończenia.
8. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w
okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.
9. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 4. lat.
10. Uczestnicy konkursu muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim
poleceniom organizatora w kwestii bezpieczeństwa oraz przestrzegać regulamin toru
wrotkarskiego obowiązującego na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.
11. Osoby niepełnoletnie startują w konkursie na odpowiedzialność rodzica bądź
prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do konkursu osoby niepełnoletniej
będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia.
12. Obowiązuje strój i sprzęt sportowy dostosowany do regulaminu obiektu. Wszyscy
uczestnicy zobligowani są do posiadania kasku (jest możliwość wypożyczenia na
miejscu).
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
14. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na zdjęciach i filmach z
konkursu.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje prac konkursowych na mediach
społecznościowych organizatorów.
16. Wszystkie sprawy wynikłe w trakcie konkursu, a nieujęte w regulaminie rozpatrywane
są przez organizatora. W sprawach nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje
prowadzący konkursu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione miejscach w na
terenie obiektu sportowego nie przeznaczonych do przechowywania.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie.

