REGULAMIN TURNEJU MINIGOLFA
O PUCHAR DINUSIA PIMPUSIA

I. Organizator i czas trwania II Turnieju Minigolfa o Puchar Dinusia Pimpusia
1. Organizatorem II Turnieju Minigolfa i zwanego dalej „Turniejem” jest firma AS INVEST z siedzibą
przy ul. Garncarskiej 1 w Andrychowie, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Turniej odbędzie się w dniu 31.05.2015 r. od godz. 12:00 do 15:00.
3. W tym czasie odbywa się zgłaszanie uczestników i zostaje przeprowadzony Turniej.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się o godzinie 16:00; w przypadku dogrywki, o której mowa w
punkcie 5.4. tegoż Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do ogłoszenia wyników o godzinie
17:00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju w przypadku ilości osób mniejszej
niż 10 w poszczególnych kategoriach wiekowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w punktach 2.-4.
Regulaminu.
II. Uczestnicy
1. Turniej ma charakter otwarty.
2. W Turnieju może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w wyżej wymienionym dniu odwiedzi
Park Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w Inwałdzie i zgłosi chęć uczestnictwa w Turnieju.
3. Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
4. Uczestnicy Turnieju zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe i z każdej z tych grup zostaną
wyłonione trzy zwycięskie miejsca.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
III. Gra
1. Zadaniem Uczestnika Turnieju Minigolfa jest przejście przez dziewięć kolejnych pól golfowych
na trasie oznaczonej kolorem niebieskim.
2. Celem gry jest wbicie piłki do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń.
3. Na wbicie piłki do dołka gracz ma maksymalnie 6 uderzeń, a po 6 nieudanych uderzeniach
gracz otrzymuje 7-my punkt karny.
4. Piłkę rozgrywamy w pozycji nieruchomej oraz nie dotykamy jej.

5. Piłkę, która po prawidłowym przekroczeniu przeszkody opuści stanowisko należy z powrotem
ułożyć na stanowisku w miejscu wypadnięcia z bandy, doliczając kolejny punkt karny.
6. Piłkę, która zatrzyma się przy przeszkodzie lub też przy bandzie można odsunąć prostopadle
do bandy lub przeszkody o 20 cm.
IV. Zgłoszenie udziału w Turnieju
1. Aby wziąć udział w Turnieju należy zgłosić się do obsługi w Parku Rozrywki Dinozaurów
DINOLANDIA w Inwałdzie i odebrać kartę zgłoszeniową wraz z załącznikiem nr 1, którym
są zasady gry oraz załącznikiem nr 2, którym jest tabela do wyników.
2. Organizator dokonuje podziału na trzy grupy wiekowe, tj. I-do 10lat, tj. osoby urodzone
przed 01.01.2005, II-od 11 do 17 lat, tj. osoby urodzone przed 01.01.2005 a po 01.01.1997,
III-od 18 lat wzwyż-osoby urodzone przed 01.01.1997.
3. Uczestnik Turnieju oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora,
jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
V. Wyłonienie zwycięzcy
1. Organizator, w celu wyłonienia Zwycięzcy, po oddaniu wszystkich kart zgłoszeniowych, które
będą przyjmowane do godziny 15:30, policzy punkty wszystkich Uczestników Turnieju.
2. Zwycięzcą Turnieju zostanie osoba, która zdobędzie jak najmniejszą ilość punktów.
3. W przypadku równej ilości punktów na 1,2,3 miejscach o zwycięstwie decyduje ilość wygranych
na pojedynczych polach. W sytuacji takiej samej ilości punktów o zwycięstwie zadecyduje
dogrywka prowadzona po pierwszej wygranej na wylosowanym polu.
VI. Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:
Grupa od 18 lat wzwyż
I miejsce - Namiot Arpenaz Family 4.1 o wartości 449,99zł
II miejsce - Plecak 40L ARP czarny o wartości 79,99zł
III miejsce - Śpiwór Forclaz 15 L o wartości 69,99zł
Grupa od 11 do 17 lat
I miejsce - Namiot 2 Seconds Easy 3 nieb. Quechua o wartości 249,99zł
II miejsce - Plecak 40L ARP niebiesko-szary o wartości 79,99zł
III miejsce - Śpiwór Forclaz 15 L o wartości 69,99zł
Grupa do 10 lat
I miejsce - Namiot 2 seconds EASY 2 ziel Quechua o wartości 199,99zł
II miejsce - Plecak 23L Escape czarno-szary Quechua o wartości 119,99zł
III miejsce - Śpiwór dziecięcy Camping Quechua o wartości 49,99zł
2. Od wyżej wymienionych nagród Organizator potrąci kwotę w wysokości 10% ich wartości na
poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176)
i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego.
3. Do nagród za I i II miejsca, o których mowa powyżej Organizator ufunduje dodatkową nagrodę
pieniężną w wysokości 11,11% ich wartości.
4. Zwycięzcy Turnieju nagrody odbiorą osobiście w Parku Dinozaurów i Rozrywki DINOLANDIA w
dniu Turnieju. Brak osobistego odbioru nagrody jednoznaczny jest ze zrzeczeniem roszczeń do
nagrody.

5. Nagrody rzeczowe przyznane w Turnieju nie podlegają wymianie na ich równowartość
pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju. W razie zrzeczenia się nagrody przez zwycięzcę,
podatek od nagrody nie będzie naliczany; nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda
stanowiąca kwotę pieniężną.
6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
VII. Postanowienia końcowe
1. Aby wziąć udział w Turnieju należy zgłosić się do obsługi w Parku Rozrywki Dinozaurów
DINOLANDIA w Inwałdzie i odebrać kartę zgłoszeniową wraz z załącznikiem nr 1, którym
są zasady gry oraz załącznikiem nr 2, którym jest tabela do wyników.
2. Organizator dokonuje podziału na trzy grupy wiekowe, tj. I-do 10lat, tj. osoby urodzone
przed 01.01.2005, II-od 11 do 17 lat, tj. osoby urodzone przed 01.01.2005 a po 01.01.1997,
III-od 18 lat wzwyż-osoby urodzone przed 01.01.1997.
3. Uczestnik Turnieju oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora,
jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
VIII. Wyłonienie zwycięzcy
1. Zgłoszenie się osoby do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
Regulaminu Turnieju.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Turnieju.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 - 921 KC.
4. Zgłoszone dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu
wykonania ich obowiązków związanych z Turniejem oraz dla celów marketingowych
związanych z promocją Turnieju. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z
Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do
wzięcia udziału w Turnieju.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2015 roku.
6. Wszelkie pytania dotyczące Turnieju należy kierować drogą elektroniczną na adres:
info@dinolandia.pl

