REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI „SILESIA MARATHON- KONKURS KIBICA”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany w związku z odbywającą się w Katowicach, ósmą edycją imprezy
biegowej -PKO Silesia Marathon 2016 i jest zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice

3. Konkurs zostanie zakończony 2 października 2016 roku.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest przeznaczony dla zgłoszonych, zorganizowanych grup, które chcą kibicować
zawodnikom, biorącym udział w PKO Silesia Marathon 2016.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być zorganizowane grupy kibiców, zwane dalej „Grupami”,
spełniające poniższe kryteria:
- Grupa musi liczyć minimum 5 osób,
- Grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który zameldowany jest w Katowicach,
- Grupa musi zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając do dnia 28.09.2016 r. na adres mailowy
Organizatora- fun@katowice.eu, chęć uczestnictwa w Konkursie wraz z wypełnioną kartą
zgłoszeniową oraz ze wskazaniem planowanego miejsca kibicowania usytuowanego na trasie
Silesia Marathon 2016:
(UWAGA: w tytule maila należy wpisać „Silesiamarathon- Konkurs Kibica”)
3. Miejsce kibicowania wskazane przez Grupę winno być usytuowane:
- na terenie miasta Katowice,
- w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie biegu maratońskiego Silesia Marathon tak
dla biegaczy jak i Grup kibicujących,
- bez kolidowania ze strefami, które zostały wyznaczone przez organizatora biegu np. na punkty
żywieniowe.
4. Grupa powinna ustawić się w wyznaczonym, planowanym miejscu co najmniej na 20 minut
przed planowanym dotarciem do danego miejsca pierwszego zawodnika.

5. W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych
oraz materiałów niebezpiecznych, a także zabronione jest zaczepianie i zatrzymywanie biegaczy.

6. Grupy kibiców biorąc udział w Konkursie wykonują, przydzielone przez Organizatora,
oznakowanie grupy oraz realizują swój doping na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez
Grupy kibicujące.

8. Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca kibicowania w stanie sprzed
rozpoczęcia swoich działań.

9. Organizator Konkursu zastrzega możliwość zmiany miejsca kibicowania wskazanego przez Grupę.

10. W trakcie kibicowania zabrania się wykorzystywania słów i zwrotów powszechnie
postrzeganych za obraźliwe oraz nakazuje przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w RP.
11. Po wydarzeniu, do dnia 4.10.2016r., uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania
dokumentacji zdjęciowej na adres fun@katowice.eu z dopiskiem w tytule „SilesiamarathonKonkurs Kibica”

§3 TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się 2 października 2016 roku na trasie biegu maratońskiego PKO Silesia
Marathon 2016.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY

1. O wyborze nagrodzonych decydują zawodnicy biegu PKO Silesia Marathon 2016, którzy oddają
swój głos bezpośrednio po przybiegnięciu na metę, w strefie zawodnika.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje po zakończeniu biegu 2 października, podczas uroczystej
dekoracji.

3. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 3 Grup, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca. Nagrody kształtują się następująco:

- Główną nagrodą za zajęcie Pierwszego Miejsca jest kwota 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych 00/100),

- Za Drugie Miejsce kwota 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100),
- Za Trzecie Miejsce kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
4. Wręczenie Nagród odbędzie się w ustalonym terminie na oddzielnym spotkaniu (w siedzibie
Urzędu Miasta lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora).
O miejscu wręczenia Nagród Wygrani zostaną poinformowani drogą mailową na dane
pełnoletniego przedstawiciela Grupy, podane w Karcie Zgłoszenia.

5. Nagrody będą wypłacane przelewem przez służby finansowe / Wydział Księgowo- Rachunkowy/
Organizatora na rachunki bankowe laureatów konkursu .
W tym celu Organizator – Wydział Promocji przekaże do Wydziału Księgowo – Rachunkowego
podpisaną listę nagrodzonych wraz z informacją o przyznanych kwotach oraz prawidłowo
wypełnionymi informacjami podatnika poszczególnych laureatów zawierającymi dane niezbędne
do wystawienia obligatoryjnego formularza podatkowego PIT 8C.
Wydział Księgowo- Rachunkowy w terminie do dnia 28 lutego 2017r przekaże nagrodzonym
wystawiony PIT -8C , który należy uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym.
Niepełnoletni laureaci konkursu – nie posiadający numeru konta bankowego umożliwiającego
przekazanie nagrody – winni wskazać numer konta bankowego rodzica lub opiekuna

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród dodatkowych
niepieniężnych, w postaci upominków i zestawów nagród dla kibicujących Grup.

§5 KARTA ZGŁOSZENIA

1. Karta Zgłoszenia powinna zawierać:
- Nazwę Grupy/Drużyny– wymyślone określenie identyfikujące całą grupę kibiców;
- Opis Grupy – krótką charakterystykę, ciekawy opis grupy kibiców, startującej w konkursie;
- Planowaną formę dopingowania–opis lub lista pomysłów na formę kibicowania i wspierania
biegaczy;
- Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnoletniego przedstawiciela Grupy: poprawny adres mail
oraz numer telefonu
- Ilość osób w Grupie– planowaną liczbę osób, która będzie kibicować w ramach Grupy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełnienie i dostarczenie do Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.

Wydział Promocji
Urząd Miasta Katowice

