REGULAMIN
SPEED – PĄCZKING by Pączkownia.

1. Konkurs „SPEED – PĄCZKING by Pączkownia” odbędzie się 19 lutego 2022 w godzinach 10:00
– 13:00
2. Organizatorem konkursu są Agencja Reklamowa KAPARY.COM, Centrum Handlowe Kupiec
Średzki oraz pączkarnia „Pączkownia”.
3. Zadanie polega na zjedzeniu 3 pączków w jak najkrótszym czasie.
4. Rozpoczęcie pomiaru czasu zaczyna się po głosowym komunikacie „START” sędziego.
5. Zakończenie pomiaru czasu następuje po podniesieniu ręki zawodnika i okazaniu pustej jamy
ustnej sędziemu.
6. Dopuszcza się spożywanie wody w trakcie konkursu. Organizator na prośbę uczestnika
zapewni mu 0.3 l wody mineralnej w jednorazowym kubku.
7. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe w godzinach trwania wydarzenia (brak „wspólnego
startu”) po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody na uczestnictwo (załącznik nr 1),
zapoznaniu się z regulaminem oraz wpłaceniu cegiełki na rzecz Kornelii Czujek
(facebook.com/SwiatNelki) w dowolnej kwocie.
8. Podczas trwania wydarzenia będzie prowadzona kwesta na rzecz Kornelii Czujek w formie
puszek przeznaczonych na datki. Do puszek datki będą zbierać wyznaczeni wolontariusze
oznaczeni odpowiednią zgodą organizatora.
9. Po zakończeniu konkursu nastąpi rozdanie nagród i wręczenie dyplomów. Uprasza się
o uczestnictwo w zakończeniu wszystkie osoby biorące udział.
10. Rozdanie nagród nastąpi wg tabeli wyników konkursu.
11. W przypadku braku osoby nagrodzonej podczas wręczania nagród, nagroda przepada
i otrzymuje ją osoba kolejna w tabeli wyników.
12. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje powyższy regulamin, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych takich jak: wizerunek oraz imię, w celu promocji
wydarzenia na stronie facebook.com/KupiecSredzki oraz danych takich jak imię, nazwisko
oraz numer telefonu w celu potwierdzenia tożsamości wyrażanej zgody na uczestnictwo oraz
kontaktu z uczestnikiem w razie ewentualnej wygranej. Administratorem danych osobowych
jest Agencja Reklamowa KAPARY.COM, ul. Czerwonego Krzyża 14/2 Środa Wlkp. Uczestnik
ma prawo wglądu, korekty i usunięcia danych osobowych konkursu w każdym momencie
jego trwania. Dane osobowe (poza wizerunkiem i imieniem) zostaną niezwłocznie usunięte
po zakończeniu konkursu.
13. Kwestie nie wyjaśnione niniejszym regulaminem będą rozstrzygane na korzyść uczestnika.
14. Kwestie sporne nie będą rozstrzygane ze względu na rozrywkowy charakter niniejszego
konkursu.

Zgoda uczestnika konkursu „SPEED PĄCZKING 2022 by Pączkownia”

Uczestnik nr ……………

………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika

Zapoznał się z regulaminem i wyraża zgodę na:
- uczestnictwo w konkursie
- przetwarzanie danych osobowych
- wpłatę cegiełki

Jednocześnie uczestnik jest w pełni świadomy ewentualnych konsekwencji spożycia 3 pączków (ok
1200kcal), nie jest uczulony na żaden ze składników pączków (w tym nadzienie), nie choruje na
cukrzycę lub inne choroby mogące spowodować pogorszenie jego stanu zdrowia po udziale
w konkursie. W razie pogorszenia się stanu jego zdrowia Uczestnik nie będzie rościł praw do
odszkodowania za powstały uszczerbek wobec organizatora.

……………………………………………………
data i czytelny podpis uczestnika

