
Regulamin losowania nagród specjalnych wśród uczestników Biegu
Pawłowickiego

§1. Nagrody 

I. Nagroda specjalna w biegu dzieci i młodzieży 

Do  wylosowania  jest  tablet  marki  lenovo  ufundowany  przez  firmę  ZISCO  Zakład
Instalacji Sanitarnych i C.O.  Franciszek Bandura. 

II. Nagrody specjalne w biegu głównym na dystansie 5 km.

1. Do  rozlosowania wśród mieszkańców gminy Pawłowice:
a) 5 zaproszeń do Studia Tańca i Fitnessu „DOBRY START” z Pszczyny,
b) 2  bony  o  wartości  300  zł  każdy  –  Poradnia  Fit  Dietetyk  Rafał  Czeszak  

z Jastrzębia – Zdroju ,
c) 12 voucherów ze zniżkami – DIETIKON Alicja Czakon z Pniówka,
d) Pakiety: ozonowanie, dezynfekcja wnętrza auta i klimatyzacji  - OLOMOTO –

Bartecki Aleksander z Żor,
e) 10  darmowych  zaproszeń  na  jeden  z  meczy  Klubu  Sportowego  Jastrzębski

Węgiel  S.A. sezonu Plus/Ligi 2016/2017,
f) 3 bony na wizytę rehabilitacyjną – Fizjowit - Rehabilitacja mgr Witold Kubasiak

z Warszowic.

2. Do rozlosowania wśród wszystkich uczestników biegu:
a) 2 bony do sklepu Decathlon o wartości 200 zł każdy – Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska Włoszczowa, 
b) paczki  z  materiałami  promocyjnymi  Gminy  Pawłowice,  MOKATE  S.A.  

z Ustronia, AUTLOLAND z Pawłowic 
c) 10 paczek z gadżetami Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A.

3. Do rozlosowania wśród kobiet z gminy Pawłowice:
a) 2 bony o wart. 50 zł każdy – Studio Kosmetyczne „MAJA” z Pawłowic,
b) masaż autorski – „Dąbrówka” Parkowe Zacisze z Jastrzębia – Zdroju,
c) peeling  ciała  +  masaż  pleców  –  Hotel  &  Restauracja  „Dąbrówka”  

z Jastrzębia - Zdroju,
d) zabiegi na twarz – Hotel & Restauracja „Dąbrówka” z Jastrzębia - Zdroju,
e) Peeling ciała + masaż autorski – „Dąbrówka” Parkowe Zacisze z Jastrzębia -

Zdroju.

III. Nagrody specjalne w Sztafecie Samorządowców i Przedsiębiorców
a) 2 zestawy kaw   – MOKATE S.A. z Ustronia,
b) Gadżety gminne. 
 

§2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.

1. W losowaniu biorą udział zawodnicy, którzy:



a) Ukończą bieg,
b) Będą obecni na losowaniu,
c) Będą posiadać numer startowy biorący udział w losowaniu,

§3. Skład komisji losującej oraz jej zadania.
1. W skład komisji wchodzi :

a) Franciszek Dziendziel - Wójt Gminy Pawłowice –Przewodniczący Komisji,
b) Bożena Wróbel - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu- członek,
c) Kinga Szweda – Inspektor Urzędu Gminy Pawłowice – członek.

2. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Komisji.
3. Zadaniami członków komisji jest: 

a) techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
c) zarządzenie  ponownego  losowania,  w  przypadku  nieobecności  osoby

wylosowanej lub nie uprawnionej do losowania,
d) nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.

4. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą podpisania przez zwycięzców listy pobrania
nagród.

§4. Losowanie nagrody.

1. Losowanie  nagród  odbędzie  się  28.08.2016  r.  podczas  uroczystości  Biegu
Pawłowickiego, bezpośrednio po wręczeniu nagród w kategoriach wiekowych.

2. Numerki do losowania  mają numerację zgodną z numerami przypisanymi do
numerów startowych biegaczy.

3. Posiadacz nagrody zostanie wyłoniony poprzez losowanie kuponów.

§5. Warunki odbioru nagrody.

1. Zgłoszenie się na scenę z numerem startowym, określonym w §2 pkt. C.

2. W przypadku braku realizacji zapisów § 5. pkt 1 nagroda nie zostanie wydana, a
jej losowanie odbędzie się ponownie wśród pozostałych zawodników.

§6. Postanowienie 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  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu
losowania.



4. Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatorów  Biegu
Pawłowickiego.


