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REGULAMIN KOKURSU „USTRZEL KOMARA”
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ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest:

PHU PK SERWIS P. Kawałek i P. Majgier Sp. jawna z s iedzib ą we Wrocławiu,

ul. Leona Petra życkiego 47, 52-434 Wrocław

NIP:899-00-17-959

Numer KRS: 0000007532
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MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Giełda  

ORGANIZOWANA 4 GRUDNIA 2016 ROKU w:

Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

2. Konkurs odbywa ć się będzie w godzinach od 10.00 do 14.00
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WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mog ą wziąć udział osoby pełnoletnie , które uko ńczyły 18 lat., deklaruj ąc ch ęć
uczestnictwa u animatora prowadz ącego konkurs.

2. Osoby nie posiadaj ące pełnej zdolno ści do czynno ści prawnych mog ą wziąć udział w
konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawic iela ustawowego  na uczestnictwo
w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekaza nie animatorowi prowadz ącemu
konkurs paragonu – biletu wej ścia na teren giełdy OLDTIMERBAZAR organizowanej 4
grudnia 2016 roku.
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ZASADY KONKURSU

1. Każdy uczestnik konkursu jest uprawniony do wykonania trzech rzutów lotk ą do tarczy ,
po spełnieniu kryteriów z &2 regulaminu konkursu.

2. Zasady naliczania punktów

Tarcza dzieli si ę na 20 trójk ątnych pól (segmentów), które maj ą przypisan ą odpowiedni ą
warto ść punktow ą.
Tarcza podzielona jest tak że na okr ęgi, które dziel ą tarcz ę na pola o warto ści pojedynczej,
podwójnej i potrójnej.
Środek tarczy (bulls eye) podzielony jest na zewn ętrzny (outer bulls eye) i wewn ętrzny
pierścień  (inner bulls eye)
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• Trafienie okr ęgu /pier ścienia podwójnego – punkty z danego pola mno żymy razy 2

• Trafienie okr ęgu /pier ścienia potrójnego – punkty z danego pola mno żymy razy 3

• Trafienie w środek zewn ętrzny – 25 punktów

• Trafienie w środek wewn ętrzny – 50 punktów

• Trafienie poza pole, lub odbicie lotki punktowane j est, jako zero.

• Rzut uznawany jest, jako rzut wa żny, je żeli zdarzy si ę tak, że lotka upadnie pomi ędzy
lini ą rzutu, a tarcz ą. Niedozwolone jest powtarzanie rzutu, je śli tarcza go nie zaliczyła.

• Niedozwolone jest dobijanie lotki tkwi ącej w tarczy, a niezaliczonej przez tarcz ę.

• Punkty zostaj ą zaliczone, gdy lotka uderza w tarcz ę, ale si ę w nią nie wbija, a maszyna
zarejestrowała punkty.

• Największa liczba punktów, jak ą można zdoby ć w jednej kolejce (rzut trzema lotkami)
wynosi  180. S ą to trzy lotki wbite w potrójne 20.

3. Ustanawia si ę trzy sesje  kwalifikacyjne dla uczestników konkurs u.

- 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 uzyskaj ą drugi najlepszy wynik w sesjach kwalifikacyjnych o trzymaj ą nagrody
pocieszenia.

Zwyci ęzcy poszczególnych sesji , którzy osi ągną najlepszy wynik przechodz ą do sesji
finałowej , która zostanie przeprowadzono o godz. 1 3.30

W sesji finałowej zwyci ęzcy sesji kwalifikacyjnych oddadz ą po trzy rzuty , osoba , która uzyska
najlepszy wynik zostanie zwyci ęzcą konkursu.

Jeżeli do sesji finałowej nie zgłosi si ę zwyci ęzca sesji kwalifikacyjnej jego miejsce zajmuje
osoba , która uzyskała najlepszy wynik z pomini ęciem zwyci ęzcy sesji lub inny uczestnik sesji
kwalifikacyjnej , który osi ągnął najlepszy wynik niezale żnie od miejsca jakie zaj ął w sesji
kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie wyników nast ąpi wraz z zako ńczeniem sesji finałowej.
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NAGRODY

- Osoba , która uzyskała drugi wynik w sesji kwalif ikacyjnej otrzyma nagrod ę pocieszenia .

Koszulk ę z logo OLDTIMERBAZAR i płyty z filmami OLTIMERBAZA R.
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- Za zajęcie pierwszego miejsca zwyci ęzca sesji finałowej otrzyma nagrod ę główn ą konkursu
„USTRZEL KOMARA”

Motorower KOMAR z dokumentami POJAZDU ZABYTKOWEGO.

- nagrod ą za zajecie drugiego miejsca w sesji finałowej jest :

Kask Biltwell biały lub czarny do wyboru

- nagrod ą za zajecie trzeciego miejsca w sesji finałowej jes t:

Książka „JUNAK”

Nagrody zostan ą wydane bezzwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu .
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TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wni esienia reklamacji w
zakresie niezgodno ści przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulamine m.

2. Reklamacja musi zosta ć zgłoszona w formie pisemnej w dniu jego
przeprowadzenia do godz. 14.00.

3. Miejscem zło żenia reklamacji jest miejsce przeprowadzenia konkur su: animator
konkursu

             Expo Silesia
             ul. Braci Mieroszewskich 124
             41-219 Sosnowiec
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Regulamin konkursu jest dost ępny w siedzibie organizatora , na stronach internet owych :

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


