
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., adres: Wendy 8, 

70-655, adres email: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10.01.2021 roku do 15.02.2021.  

3. Celem konkursu jest zachęcenie do wzięcia udziału w Międzynarodowych Nagrodach Żeglarskich 

Szczecina i zgłaszania swoich kandydatów. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba zgłaszająca kandydatów do Międzynarodowych Nagród 

Żeglarskich Szczecina, zgodnie z rozdziałem 4. Międzynarodowych Regulaminu Nagród Żeglarskich 

Szczecina.  

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia 

Sp. z o.o.. 

3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, tj. nagrodzone zostanie tylko jedno zgłoszenie.  

4. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone zgłoszenia, które są zgodne z wymogami Regulaminu 

Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

§ 3  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. 19 lutego 2021 roku spośród wszystkich uczestników Konkursu, przez komisję konkursową, 

zostanie wyłonionych dwudziestu jeden zdobywców nagród. 

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najciekawsze i najbardziej 

rzetelne uzasadnienia kandydatur do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

3. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania 

nagrody.  

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni  telefonicznie lub mailowo 22 lutego 2021 na numer 

telefonu/adres mailowy wskazany przez nich w zgłoszeniu do Konkursu. 

 

§ 4  

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są:  
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- 3 vouchery na półtoragodzinne rejsy motorówką 

- 5 książek "Trzymam się morza" autorstwa Macieja Krzeptowskiego z autografem autora 

- audiobook "MARIĄ dookoła świata, dwadzieścia lat później" 

- voucher na patent sternika motorowodnego na 2021 r. ( szt. 1) wartości 500,00 zł 

- voucher na licencję holowania narciarza wodnego na 2021 r. (szt. 1) wartości 450,00 zł 

- 10 voucherów ( szt. 10) na wycieczkę katamaranem w dniu 02 sierpnia 2021 o godz. 11:00 w 

czasie Zlotu Żaglowców 2021 r. o wartości 50,00 zł każdy 

2. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców przez Organizatora po uprzednim ustaleniu terminu 

dogodnego dla obu stron.  

3. W przypadku chęci odbioru osobistego nagrody przez Zwycięzcę organizator poinformuje o 

miejscu ewentualnego odbioru Nagrody. 

 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych 

względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu 

poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na 

stronie Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika przedłożenia określonych 

dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są 

uzasadnione.  

 

 


