Regulamin Konkursu „Elikart M na 11.Tuning Show w Krakowie”
§1
1. Organizatorem konkursu „Elikart M na 11.Tuning Show w Krakowie” dalej zwanym
konkursem jest firma Tor Gokartowy Elikart M z siedzibą w Krakowie ul. Gromadzka
66, zarejestrowana pod numerem NIP: 676-17-89-889, dalej zwana Elikart M.
§2
1. Uczestnikami konkursu są osoby odwiedzające Targi 11.Tuning Show w Krakowie w
dniach 18-19 maja 2013 roku, które wypełnią kupon konkursowy, odpowiedzą
prawidłowo na pytanie w nim zawarte i umieszczą kupon w urnie konkursowej lub
przekażą obsłudze stanowiska Elikart M.
2. Każdy uczestnik konkursu może wypełnić tylko jeden kupon konkursowy i niniejszym
zgłosić swój udział w konkursie.
3. Kupony konkursowe są dostępne na stoisku Elikart M podczas 11. targów Tuning
Show w Krakowie, u hostess i obsługi firmy Elikart M.
§3
1. Nagrodami w konkursie są: 4 karnety miesięczne na treningi kartingowe o wartości
149zł / każdy, 6 karnetów upoważniających do darmowego startu w zawodach
kartingowych GP Elikart M o wartości 50zł / każdy, 10 voucherów podarunkowych o
wartości 20zł każdy.
2. Losowanie nagród odbędzie się w dwóch turach: w sobotę 18 maja 2013 z pośród
kuponów zgłoszonych w pierwszy dzień targów, oraz w niedzielę 19 maja 2013 z
pośród wszystkich kuponów złożonych w pierwszy i drugi dzień konkursu.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora konkursu
www.elikart.pl oraz na www.facebook.com/Elikart w sobotę 18 maja 2013 nie
później niż o godzinie 22.00 dla pierwszej tury, oraz w niedzielę 19 maja 2013 – nie
później niż o godzinie 22.00.
§4
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez firmę Elikart M w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
Elikart M informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma
Elikart M z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 66. Uczestnicy mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Jednocześnie informujemy, iż dane osobowe nie są udostępniane innym
firmą i służą wyłącznie do kontaktu Organizatora z Uczestnikami konkursu.
§5
1. Organizator zapewnia wszelkie informacje na temat konkursu, materiały konkursowe,
nagrody, prawidłowo przeprowadzone losowanie.
§6
1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy
regulamin.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jednak o zmianach musi
poinformować uczestników w czasie trwania konkursu. Wszelkie zmiany po
zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę.
Regulamin konkursu został sporządzony w celu zapewnienia wszelkich informacji o konkursie i wyjaśnienia
zagadnień z nim związanych.

Z upoważnienia organizatora

