
REGULAMIN 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem jest debica.TV zwana dalej „organizatorem”. 
2. Fundatorem nagrody jest Carrefour Polska, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa (na 
podstawie współpracy organizatora z przedstawicielem LANG TEAM Sp. z o.o.). 
3. Pytania na odpowiedzi należy kierować od dnia 28 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. do 
godz. 16.00. 
4. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać wyłącznie na adres - redakcja@debica.tv. 
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która: 
a) nie jest pracownikiem redakcji debica.TV; 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie następujących punktów: 
a) zapoznanie z regulaminem konkursu; 
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 
  
§ 3. ZASADY I NAGRODY  
1. Nagroda przyznana zostanie drogą losową spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi. 
Zdobywcą nagrody jest uczestnik, który prześle na adres - redakcja@debica.tv odpowiedź na 
pytanie konkursowe według następujących zasad: 
a) na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź; 
b) wymagana jest poprawna odpowiedź na wszystkie trzy pytania; 
c) odpowiedzi powinny być przesłane na podany powyżej adres e-mail. 
 
2. Pytania o treści: 
I. Który polski kolarz wygrał w 2015 roku jazdę indywidualną na czas w Krakowie? 
a) Maciej Bodnar 
b) Michał Kwiatkowski 
c) Marcin Białobłocki 
d) Rafał Majka 
 
II. Który z przedwojennych zwycięzców Tour de Pologne był nazywany Tygrysem Szos? 
a) Feliks Więcek 
b) Bolesław Napierała 
c) Józef Stefański 
d) Marian Rzeźnicki 
 
III. Które miasto na trasie Tour de Pologne nazywane jest świątynią sprintu? 
a) Jaworzno 
b) Kraków 
c) Rzeszów 
d) Katowice 
 
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, postanowień regulaminu i interpretacji rozstrzyga 
organizator. 
 



4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu  
3 dni, na wskazany przez niego adres e-mail. 
 
5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez organizatora w terminie 3 dni od 
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
 
6. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialny jest pracownik redakcji debica.tv. 
 
7. Odbiór nagrody osobiście pod adresem wskazanym przez organizatora. 
 
8. Przedsięwzięcie ma charakter jednorazowy i ma na celu promocję wyścigu Tour de 
Pologne 2017. 
 
9. Uczestnictwo jest bezpłatne. 
 
§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
1. Warunkiem udziału jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: 
imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej. 
 
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia losowania oraz w 
związku z wydaniem nagród. 
 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności oraz zmian specyfikacji nagrody. 


