
REGULAMIN KONKURSU BIEGOWEGO 

BROOKS/LABOSPORT 

w ramach przygotowania do imprez: 

 ULTRAWYSOCZYZNA i GARMIN ULTRA RACE 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest 4run spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Pile, dystrybutor marki Brooks oraz Labosport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. 

2. Efektem Konkursu będzie wyłonienie Zwycięzców konkursu oraz przyznanie nagród oraz 

rozlosowanie nagród niespodzianek. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu 

wyraża chęć uczestnictwa i tym samym akceptuje jego warunki oraz regulamin. 

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które dokonają zgłoszenia swojego udziału na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jednocześnie jest uczestnikiem Treningów 

Biegowych Brooks/Labosport przygotowujących do imprez: Ultrawysoczyzna i Garmin Ultra 

Race. 

4. Każdy uczestnik, chcą wziąć udział w konkursie musi zarejestrować się poprzez formularz 

konkursowy na stronie www.brooks-running.pl i jednocześnie zaakceptować regulamin 

konkursu oraz regulamin Treningów Biegowych Brooks/ Labosport. 

6. Konkurs podzielony zostaje na dwa okresy: styczeń-czerwiec oraz lipiec-grudzień. Nagrody 

rozdawane będą po każdym zakończonym okresie, o czym ranking zostanie wyzerowany na 

kolejny okres. 

5. Uczestnik, który wyraził chęć wzięcia udziału w konkursie, po każdym treningu, w którym 

weźmie udział, otrzyma 1 punkt. 

6. Punkty będą zliczane w rankingu, który będzie dostępny na stronie www.brooks-running.pl. 

7. Ranking będzie odświeżany raz w tygodniu, maksymalnie do środy w tygodniu po odbytym 

treningu. 

http://www.brooks-running.pl/
http://www.brooks-running.pl/


8. Nagrody: 

a. I miejsce: 

 – dowolne (wybrane przez uczestnika) buty marki Brooks; 

- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, 

Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański); 

 

b. II miejsce: 

- bon w wysokości 400 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl; 

- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, 

Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański); 

 

c. III miejsce: 

 - bon w wysokości 250 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl; 

- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, 

Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański); 

 

d. IV – X miejsce: 

- bon w wysokości 100 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl; 

Ponad to, wśród uczestników zostaną 3 rozlosowane zestawy gadżetów od Brooks i Labosport. 

9. O wygranej Uczestnicy poinformowani zostaną̨ przez Organizatora poprzez podanie tej 

informacji na profilu Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia całego 

Konkursu. 

10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach ani na 

nagrody innego rodzaju. 

11. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. 

Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, w tym nieodpłatnie. 

12. W przypadku remisu między zawodnikami (taka sama ilość punktów za udział w treningu) 

decyduje data uzyskania danej ilości punktów, osoba, która wcześniej uzyska daną ilość 

punktów będzie wyżej w rankingu. O innych sytuacjach, nie ujętych w regulaminie, decyzję 

ostateczną podejmuje Organizator. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

 

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

http://www.brooks-running.pl/
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1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu 

wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika 

Konkursu złożenia określonych oświadczeń.  

2. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres 

na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 

(czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem 

rozstrzyga Organizator.  

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

5. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady 

Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu 

trwania lub ogłoszenia Uczestnika Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach 

internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków 

uczestnictwa w Konkursie 

 


