REGULAMIN KONKURSU PRZEZBÓJ SEZONU 2021
W SZCZYRK MOUNTAIN RESORT
1.

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. z siedzibą
w Szczyrku 43-370 przy ul. Narciarskiej 10, NIP 9372375089, REGON 072818322
2. Czas trwania konkursu: 03.07.2021 – 26.09.2021
3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikiem konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks Cywilny, korzystająca z rowerowych tras
SZCZYRK ENDURO TRAILS by TREK.
4. Zasady konkursu:
a. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
i. założenie konta w aplikacji STRAVA,
ii. dołączenie do klubu Szczyrk Enduro Trails w aplikacji
iii. zarejestrowanie w aplikacji przejazdu odcinka konkursowego trasy
Hip Hopa Flow odcinek od Hali Skrzyczeńskkiej do ul. Skrzyczeńskiej
dł. ok. 2,35 km
b. Wyniki członków klubu Szczyrk Enduro Trails osiągnięte na wyznaczonym
odcinku zostaną opublikowane na tablicy na ścianie Chill Baru pod Gondolą
oraz w Centrum Testowym Trek pod Gondolą. Opublikowane będzie
pierwsze 10 wyników.
c. Wyniki będą aktualizowane dwa razy dziennie o godz. 12:00 i o godz. 16:00
d. Konkurs rozgrywany jest w trzech wariantach:
i. Klasyfikacja dzienna - do klasyfikacji wliczane są wyniki wyłącznie
z soboty i niedzieli. W sobotę cząstkowe wyniki wypisywane są na
tablicy koło Chill Baru o godz. 12:00. O godz. 16:00 publikowane są
ostateczne wyniki z danego dnia. Na osobę z najlepszym czasem
w Centrum Testowym Trek będzie czekała nagroda. Tak samo
wygląda to w niedzielę.
WAŻNE: Jeśli ktoś nie będzie widział swojego czasu przejazdu w aplikacji lub
na tablicy wyników, może podejść do Centrum Testowego Trek, gdzie na
ekranie będzie aktualna klasyfikacja.
ii. Klasyfikacja miesięczna - wliczane są czasy z całego miesiąca, pod
uwagę brany jest każdy dzień tygodnia. Zwycięzcą jest autor
najszybszego czasu.
iii. Klasyfikacja sezonowa - zwycięzcą zostaje ogłoszony na koniec
sezonu rowerowego 2021. Dostaje tytuł PrzeZbója Sezonu i zostaje
najszybszym Riderem Szczyrku.
5. Nagrody
a. Nagrody przyznawane są dla osoby która uzyskała najlepszy wynik w danej
klasyfikacji.
b. Jury bierze pod uwagę wyniki przejazdów zarejestrowane do godziny 16:00
danego dnia.
c. Potwierdzeniem prawa do odbioru nagrody jest okazanie na urządzeniu
rejestrującym (np. smartfon z aplikacją Strava) konta i wyniku
odpowiadającemu wynikowi opublikowanemu na tablicy i w Centrum
Testowym Trek
d. Nagrody są do odbioru w Centrum Testowym Trek pod Gondolą
i. Klasyfikacja dzienna – w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
ii. Klasyfikacja miesięczna – w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników

iii. Klasyfikacja sezonu – w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
e. Nagrody:
i. Klasyfikacja dzienna – karnet rowerowy i voucher na burger do
wykorzystania w restauracji Kuflonka ważny 7 dni od odbioru
ii. Klasyfikacja miesięczna – voucher na nocleg ze śniadaniem dla dwóch
osób (1 noc) w Gronie Ski&Bike do wykorzystania do 30.11.2021
iii. Klasyfikacja sezonu – voucher dla dwóch osób na pobyt weekendowy
(2 noce) w Gronie Ski&Bike do wykorzystania do 30.11.2021
f. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w wyznaczonym czasie,
nagroda przepada.
g. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny
6. Nad przeprowadzeniem konkursu czuwa Jury złożone z przedstawicieli
Organizatora.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w Szczyrkowskim
Ośrodku Narciarskim S.A. i spółkach powiązanych oraz osoby biorące udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury konkursowego.
8. Organizator nie odpowiada za błędy pomiaru wynikające z działania aplikacji
STRAVA.
9. Do klasyfikacji uwzględniane są wyniki opublikowane w aplikacji STRAVA.
10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że samodzielnie przejechał odcinek i uzyskany czas
jest jego czasem przejazdu.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny.
12. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach
wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 ze zm.).
13. Dołączając do klubu Szczyrk Enduro Trails w aplikacji Strava uczestnik wyraża zgodę
by wyniki osiągnięte na segmentach przygotowanych przez Szczyrk Enduro Trails
zostały upublicznione na tablicy leaderboard znajdującej się na ścianie Chill Baru
przy dolnej stacji gondoli oraz w Centrum Testowym Trek.
14. Nagrody o wartości do 2000 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14,
poz.176).
15. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z faktem uzyskania nagrody w konkursie
ciążą na organizatorze konkursu.
16. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe uczestników konkursu
udostępnione przez uczestników i dostępne w aplikacji strava, będą
wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia jego Zwycięzców oraz wydania przyznanych nagród, a po zakończeniu
Konkursu i upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji zostaną usunięte.
17. Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych w związku
z przeprowadzeniem konkursu jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
18. Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony
prywatności i przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group i są
opublikowane na stronie www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ oraz dostępne na stronie
internetowej www. szczyrkowski.pl w zakładce Polityka Prywatności.

