
Regulamin konkursu „Wielka Brzegowa Bitwa o Totem”

1. ORGANIZATOR

Firma MARISTO Sp. z o. o. z siedzibą w 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1. NIP 958 167 00 42

2. UCZESTNIK 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykona projekt konkursowy do dnia 
17.09.2016 
2.3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli 
ustawowych. 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.09.2016 o godzinie 18.00 i trwa do 25.09.2016 do godziny 23.59
3.2. Głosowanie przez internautów na prace zgłoszone do Konkursu przez Uczestników będzie możliwe 

od dnia 19.09.2016 od godziny 0.00 do końca trwania Konkursu, tj. 25.09.2016 godz. 23.59

4. PRZEDMIOT KONKURSU

4.1. Przedmiotem konkursu jest „Totem”, przygotowany dla jednego z żeglarzy startujących w regatach 
„Wielka żeglarska Bitwa o Gotland – Delphia Challenge 2016”.

4.2. Totem ma w sposób symboliczny reprezentować danego żeglarza.
4.3. Totem musi być samodzielnie wykonany przez Uczestnika.
4.4. Totem musi być wolnostojący.
4.5. Nie ma żadnych ograniczeń związanych z wielkością Totemu oraz techniką jego wykonania.
4.6. Każdy Totem powinien być oznaczony informacją, jakiego żeglarza dotyczy oraz danymi osoby, 

która Totem wykonała.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

5.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny.
5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie oraz prezentacja „Totemu” na terenie 

wioski regatowej Wielkiej Żeglarskiej Bitwy o Gotland 
5.3. Totem musi zostać umieszczony w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
5.4. Termin montażu Totemów – od dnia 15.09.2016 godz. 12.00 do momentu rozpoczęcia Konkursu, tj. 

17.09.2016 godz. 18.00
5.5 Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża bezpłatną i bezwarunkową i 

bezterminową zgodę na publikację zdjęcia wykonanego przez siebie Totemu na stronie internetowej
www.bitwaogotland.pl, www.sailbook.pl oraz na profilu Bitwy o Gotland na facebook’u, a także 
publiczne udostępnianie Totemu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp podczas 
prezentacji Totemów w Wiosce Regatowej oraz podczas innych wydarzeń Organizatora Konkursu.

5.6 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa Totemy.
5.7 Zabronione jest składanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami. Takie zgłoszenia nie będą brały 

udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

6. OCENA TOTEMÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

6.1. Zwycięzcę wyłoni Jury, w którego skład wchodzą reprezentacji firm sponsorujących wydarzenie 
„Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland – Delphia Challenge 2016”. Personalny skład Jury zostanie 
podane w osobnym komunikacie.

http://www.bitwaogotland.pl/
http://www.sailbook.pl/


6.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30.09.2016.
6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
6.4. Na decyzję Jury ma również wpływ wynik głosowania wśród internautów. Totem z największą liczbą 

głosów otrzyma dodatkowy punkt w głosowaniu Jury. 
6.5. Nagrodę publiczności zdobywa Uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej głosów, podczas 

głosowania internautów na profilu Bitwy o Gotland na facebooku.

7. NAGRODY W KONKURSIE.

7.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

I – nagroda główna: Voucher na weekendowy pobyt w Apartamecie MORE w Gdańsku Śródmieście 
ufundowana przez Aparthotel MORE Gdańsk. Apartament przeznaczony dla maksymalnie 9 osób. 

II – nagroda publiczności: zestaw torba żeglarska i kosmetyczka CodeZero ufundowana przez Delphia 

III – nagroda niespodzianka dla głosujących w konkursie – nagroda ta zostanie przyznana na drodze 
losowania podczas Uroczystości zakończenia regat „Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland – Delphia 
Challenge 2016”. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej. 

7.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty 
rozstrzygnięcia drogą internetową, na adres e-mail lub telefonicznie. 
7.3. Termin przekazania nagrody zostanie uzgodniony z Laureatami w terminie nieprzekraczającym
14 dni od daty ogłoszenia wyników, chyba że jest to niezależne od organizatora.
7.4 W przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody uczestnik zobowiązuje się podać adres
do wysyłki umożliwiający Organizatorowi przesłanie nagrody. Adres powinien znajdować się w 
granicach Unii Europejskiej

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli zgłoszony do konkursu Totem będzie sprzeczny z 
prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i 
zwierząt. 

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych
przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w 
zdaniu poprzednim.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji 
z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

8.5. Organizator nie odpowiada za nagrody fundowane przez Sponsorów i Partnerów Konkursu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.bitwaogotland.pl

9.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 
przez Organizatora elementów wykonanego Totemu w jakikolwiek sposób.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.

W razie pytań prosimy o kontakt:  h.wasowicz@delphiayachts.eu / 

http://www.bitwaogotland.pl/

