
REGULAMIN KONKURSU NA PRZEBRANIE „TYDZIEŃ HALLOWEEN” 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu na przebranie „TYDZIEŃ HALLOWEEN” zwanego dalej „Konkursem” jest Axe 
Mate Club, ul. Starowiślna 71, 31-052 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Cele Konkursu: a) promowanie sportu jakim jest rzucanie siekierami, b) zaangażowanie się w rozgrywki 
lokalne oraz oficjalne zawody WATL, 
3. Przedmiotem Konkursu jest udział w plebiscycie na najlepsze i najbardziej zjawiskowe przebranie 
halloweenowe 
4. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie oraz w mediach społecznościowych 
Organizatora. 
6. Konkurs będzie trwał w dniach 24-31.10.2022 w godzinach otwarcia oraz wręczenie nagród odbędzie 
się 4.11.2022 roku w Axe Mate Club, ul. Starowiślna 71, 31-052 Kraków 
7. Członkowie, pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione, nie mogą brać udziału w konkursie. 

 
I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny 
2. Każdy uczestnik może zgłosić chęć udziału w konkursie. 
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wykupiły ofertę i podpisały zgodę stanowiącą 
wyciąg z Regulaminu Organizatora oraz niniejszy regulamin. 
4. Terminarz: 
• rozpoczęcie sesji zdjęciowych: 24.10.2022 r. godzina 16:00 
• zakończenie sesji zdjęciowych: 31.10.2022 r. godzina 21:00 
• rozpoczęcie głosowania on-line: 01.11.2022 r. godzina 00:00 
• zakończenie głosowania on-line: 02.11.2022 r. godzina 23:59 
5. Zasady konkursu: 
a) uczestnik w przebraniu halloweenowym, przystępuje do krótkiej sesji fotograficznej w wyznaczonym 
przez Organizatora miejscu. 
b) Sesja składa się z pojedynczych zdjęć w układzie profil oraz en face. 
c) uczestnik ma prawo do 3 sesji z pośród których wybiera najlepsze jego zdaniem zdjęcia. 
d) przebrania, nie mogą obrażać ani w żaden inny sposób dyskryminować innych osób. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania uczestników nieprzestrzegających zasad 
konkursu. 

 
II JURY 
1. Ocena zdjęć będzie dokonywana będzie przez internautów, za pomocą specjalnie przygotowanego 
formularza, na zasadzie głosowania 1 głos na 1 uczestnika. 
2. Organizator oddaje w konkursie 9 głosów. 

III NAGRODY 
1. Organizator przekaże w konkursie nagrody w formie Voucherów o łącznej wartości 1.920 PLN 
2. Podział nagród, będzie odbywał się w następujący sposób: 
- I miejsce = Voucher o wartości 1.000 PLN 
- II miejsce = Voucher o wartości 500 PLN 
- III miejsce = Voucher o wartości 420 PLN 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej 
kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do 



dnia 03 listopada 2022 r. 
5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu 
nagrody i uczestnictwa w pamiątkowym zdjęciu 
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
7. Nagrody nie odebrane do 4 listopada 2022 r. do godziny 21:00, przepadają i przechodzą na własność 
Organizatora. 

IV KOMISJA 
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą 
przedstawiciele Organizatora. 
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 
niniejszego Regulaminu. 
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję. 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www 
2. Uczestnik Konkursu, bezpośrednio przed rozpoczęciem aktywności, zobowiązany jest do zapoznania się 
z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacji, poprzez złożenie podpisu. 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 
żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji 
Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24 października 2022 roku. 
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 


