REGULAMIN KOKURSU „USTRZEL KOMARA”

&1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest:
PHU PK SERWIS P. Kawałek i P. Majgier Sp. jawna z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Leona Petrażyckiego 47, 52-434 Wrocław
NIP:899-00-17-959
Numer KRS: 0000007532

&2
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Giełda
ORGANIZOWANA 4 GRUDNIA 2016 ROKU w:
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec
2. Konkurs odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 14.00
&3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie , które ukończyły 18 lat., deklarując chęć
uczestnictwa u animatora prowadzącego konkurs.
2. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w
konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo
w konkursie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie animatorowi prowadzącemu
konkurs paragonu – biletu wejścia na teren giełdy OLDTIMERBAZAR organizowanej 4
grudnia 2016 roku.
&4
ZASADY KONKURSU
1. Każdy uczestnik konkursu jest uprawniony do wykonania trzech rzutów lotką do tarczy ,
po spełnieniu kryteriów z &2 regulaminu konkursu.
2. Zasady naliczania punktów
Tarcza dzieli się na 20 trójkątnych pól (segmentów), które mają przypisaną odpowiednią
wartość punktową.
Tarcza podzielona jest także na okręgi, które dzielą tarczę na pola o wartości pojedynczej,
podwójnej i potrójnej.
Środek tarczy (bulls eye) podzielony jest na zewnętrzny (outer bulls eye) i wewnętrzny
pierścień (inner bulls eye)
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•

Trafienie okręgu /pierścienia podwójnego – punkty z danego pola mnożymy razy 2

•

Trafienie okręgu /pierścienia potrójnego – punkty z danego pola mnożymy razy 3

•

Trafienie w środek zewnętrzny – 25 punktów

•

Trafienie w środek wewnętrzny – 50 punktów

•

Trafienie poza pole, lub odbicie lotki punktowane jest, jako zero.

•

Rzut uznawany jest, jako rzut ważny, jeżeli zdarzy się tak, że lotka upadnie pomiędzy
linią rzutu, a tarczą. Niedozwolone jest powtarzanie rzutu, jeśli tarcza go nie zaliczyła.

•

Niedozwolone jest dobijanie lotki tkwiącej w tarczy, a niezaliczonej przez tarczę.

•

Punkty zostają zaliczone, gdy lotka uderza w tarczę, ale się w nią nie wbija, a maszyna
zarejestrowała punkty.

•

Największa liczba punktów, jaką można zdobyć w jednej kolejce (rzut trzema lotkami)
wynosi 180. Są to trzy lotki wbite w potrójne 20.

3. Ustanawia się trzy sesje kwalifikacyjne dla uczestników konkursu.
- od godz. 10.00 do 11.00 - I sesja
- od godz. 11.00 do 12.00 - II sesja
- od godz. 12.00 do 13.00 - III sesja
- osoby , które uzyskają drugi najlepszy wynik w sesjach kwalifikacyjnych otrzymają nagrody
pocieszenia.
Zwycięzcy poszczególnych sesji , którzy osiągną najlepszy wynik przechodzą do sesji
finałowej , która zostanie przeprowadzono o godz. 13.30
W sesji finałowej zwycięzcy sesji kwalifikacyjnych oddadzą po trzy rzuty , osoba , która uzyska
najlepszy wynik zostanie zwycięzcą konkursu.
Jeżeli do sesji finałowej nie zgłosi się zwycięzca sesji kwalifikacyjnej jego miejsce zajmuje
osoba , która uzyskała najlepszy wynik z pominięciem zwycięzcy sesji lub inny uczestnik sesji
kwalifikacyjnej , który osiągnął najlepszy wynik niezależnie od miejsca jakie zajął w sesji
kwalifikacyjnej.
Ogłoszenie wyników nastąpi wraz z zakończeniem sesji finałowej.
&5
NAGRODY
- Osoba , która uzyskała drugi wynik w sesji kwalifikacyjnej otrzyma nagrodę pocieszenia .
Koszulkę z logo OLDTIMERBAZAR i płyty z filmami OLTIMERBAZAR.
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- Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięzca sesji finałowej otrzyma nagrodę główną konkursu
„USTRZEL KOMARA”

Motorower KOMAR z dokumentami POJAZDU ZABYTKOWEGO.
- nagrodą za zajecie drugiego miejsca w sesji finałowej jest:
Kask Biltwell biały lub czarny do wyboru
- nagrodą za zajecie trzeciego miejsca w sesji finałowej jest:
Książka „JUNAK”
Nagrody zostaną wydane bezzwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
&6
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w
zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.
2. Reklamacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej w dniu jego
przeprowadzenia do godz. 14.00.
3. Miejscem złożenia reklamacji jest miejsce przeprowadzenia konkursu: animator
konkursu
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

&7
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora , na stronach internetowych :

www.oldtimerbazar.pl i na terenie giełdy

Giełda
ORGANIZOWANA 4.GRUDNIA.2016 ROKU w:
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

ORGANIZATOR KONKURSU
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