REGULAMIN KONKURSU „STRONG MAN”
Zasady konkursu:
1. Organizator:
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 19,
07-415 Olszewo-Borki.
2. Sponsorzy nagród:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Cybulscy” Sp. cywilna,
- Radny Gminy Andrzej Grzymała.
2. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się podczas uroczystości XIII Dożynek Parafialno-Gminno-Powiatowych przy Remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie-Borkach w dniu 24 sierpnia 2019 r.
3. Zasady ogólne:
Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służb
porządkowych.
Organizator w przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzega sobie prawo do wybrania pierwszych 20
zgłoszonych osób.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie się w dniu
dożynek do namiotu przy scenie.
Pierwsze zaprezentują się Panie wyciskając hantel o wadze 13 kg, następnie zaprezentują się Panowie
wyciskając hantel 23 kg.
O wygranej decyduje ilość wyciśnięć hantli na jedną rękę, odpowiednich dla każdej płci.
W trakcie konkursu nie można:
•

odkładać hantla

•

zmieniać ręki

•

robić postoju

Klasyfikacja prowadzona będzie z podziałem na Panie i Panów. Szczegóły konkursu poda prowadzący
przed rozpoczęciem konkursu.

4. Adresaci konkursu:
Adresatami konkursu są uczestnicy XIII Dożynek Parafialno-Gmino-Powiatowych, pełnoletni mężczyźni
i kobiety.
5. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie Oświadczenia o osobistej odpowiedzialności udziału
w konkursie (stanowiące załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 2).
6. Ogłoszenie wyników i nagroda:
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu.
Przewiduje się następujące nagrody w kategorii kobiet oraz kategorii mężczyzn:
•

I miejsca - 200 zł,

•

II miejsce - 150 zł,

•

III miejsce - 100 zł .

7. Postanowienia końcowe:
Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania
uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej w przypadku udziału w konkursie osób chorych
i wynikających z tego tytułu wypadków, oraz skutków wypadków podczas konkursu i odszkodowań
z tym związanych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania imion, nazwisk,
zdjęć, informacji o zwycięzcach, a także uczestnikach zawodów w celach promocyjnych
i marketingowych. Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi integralną część regulaminu (jako
załącznik nr 2).
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym
regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady zawodów. Wszystkie kwestie,
których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.
We wszystkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki, tel.: 570 999 784 lub
570 939 436.

