
Regulamin konkursu  

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych 

Zabiegani Częstochowa z siedzibą w Częstochowie ul. Kościuszki 3/184, 

partner akcji HDEF w Częstochowie.  

2. W konkursie mogą uczestniczyć  wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok 

życia, osoby małoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą 

opiekuna prawnego. 

3. Konkurs rozpocznie się w dniu 12 lipca  2014 r. a zakończy w dniu 22 

lipca 2014 r. 

II. Zasady konkursu  

1. Udział w konkursie polega na  wyprodukowaniu  największej ilości energii 

dla Częstochowy, przy użyciu darmowej aplikacji HDEF. Aplikacja  która 

zlicza podczas aktywności ruchowej  tj. biegu, marszu NW i jazdy na rowerze 

odpowiednie ilości przebytych kilometrów i zamienia na energię wyrażoną w 

Wh. Szczegóły dotyczące akcji oraz działania aplikacji znajdują się na 

oficjalnej stronie www.honorowydawcaenergii.fortum.pl. Klasyfikacje będą 

prowadzone oddzielnie dla biegaczy, rowerzystów i maszerujących NW. 

2. Informacja o zwycięzcach będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu do dnia 23 lipca 2014 r.  

III. Nagrody  

1. Dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn (oddzielnie wśród biegaczy, 

rowerzystów i maszerujących) przewidziane są bony pieniężne w 

wysokości po 50 zł do wykorzystania w sklepie sportowym Olimpius 

zlokalizowanym w D.H. Seka. 

2. Wśród osób, które wyprodukują  minimum 5000Wh dla Częstochowy (Wh 

będą sumowane z każdego rodzaju aktywności) rozdysponujemy: 

a) 3 (trzy) nagrody pieniężne o wysokości 50 zł do wykorzystania w sklepie 

sportowym Olimpius zlokalizowanym w D.H. Seka 
b) 2 (dwa) pakiety gadżetów Fortum zawierających (bidon, naramienne etui 

na smartfona,  sznurówki oraz słuchawki do biegania).  

 

3. Wśród osób, które wyprodukują  minimum 2000Wh dla Częstochowy (Wh 

będą sumowane z każdego rodzaju aktywności) rozdysponujemy: 

http://www.honorowydawcaenergii.fortum.pl/


a) 2 (dwie)  nagrody pieniężne o wysokości 50 zł do wykorzystania w sklepie 

sportowym Olimpius zlokalizowanym w D.H. Seka 
b) 1 (jeden) pakiet gadżetów Fortum zawierających (bidon, naramienne etui 

na smartfona,  sznurówki oraz słuchawki do biegania).  

 

4. Nagrody rzeczowe ( pakiety gadżetów) zostaną wysłane pocztą  na adres 

wskazany przez zwycięzców bądź będą do odbioru osobistego ustalonego 

telefonicznie z przedstawicielem organizatora konkursu. 

5. Przedstawicielem organizatora konkursu jest pani Renata Sukiennik Tel: 

607356087: mail: info@zabiegani.czest.pl 

6. Wartość nagród nie przekroczy 760zł. 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgodny na warunki zawarte 

w niniejszym Regulaminie.  

2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu (ul. 

Kościuszki 3/184, 42-200 Częstochowa) oraz na stronie 

www.zabiegani.czest.pl  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, a 

także do zawieszenia, przerwania lub zmiany terminu przeprowadzania 

Konkursu z ważnych powodów.  

4. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności zamieszczonych w pkt 3, 

właściwa informacja zostanie zamieszczona na stronie 

www.zabiegani.czest.pl.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

Regulaminu Konkursu. 

http://www.zabiegani.czest.pl/
http://www.zabiegani.czest.pl/

