
REGULAMIN KONKURSU 

„Wyścigowa elegancja” 

 

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Wyścigowa elegancja" (dalej: „Konkurs”) jest 

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 

Zwycięskiej 2, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od godziny 14:00 do 18:00 w dniu 5 września 2021 r. (dalej: „Okres 

Trwania Konkursu”). 

 

§2 [UCZESTNICY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Przedmiotem Konkursu jest kreacja najlepiej oddająca hasło „Wyścigowa 

elegancja”. Najszykowniej ubrana para wygra w tę niedzielę atrakcyjną wycieczkę na 

tor wyścigowy Aintree w Liverpoolu w Anglii (9 kwietnia 2022 r.). Odbędzie się wtedy 

174 edycja Grand National — jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń 

wyścigowych w Europie. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Uczestnikami Konkursu nie 

mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz laureaci poprzednich 

konkursów. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej 

brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z 

Konkursu oraz pozbawiona prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. Aby wziąć udział w 

Konkursie, Uczestnik musi: 

a) stawić się w dniu imprezy - 5 września 2021 roku, na terenie Wrocławskiego Toru 

Wyścigów Konnych Partynice, w „Stroju Konkursowym”. 

Strój Konkursowy nie powinien zawierać elementów uważanych za obraźliwe, nie 

może także naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i 

praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

b) zostać sfotografowany przez fotografa organizatora konkursu w Stroju 

Konkursowym w specjalnie wydzielonej (przez Organizatora) strefie. 



c) wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie, w którym 

należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu. Wzór formularzy 

znajduje się na stronie www.torpartynice.pl. 

Spełnienie wymagań określonych w pkt 3 lit. a) - c) stanowi warunek wzięcia udziału 

w konkursie. 

4. Kreacje będzie oceniać jury 

- Anna Sejdak – wokalistka 

- Justyna Szafran – aktorka Teatru Muzycznego Capitol 

- Tomasz Broda – artysta plastyk 

- Jerzy Sawka - dyrektor WTWK Partynice. 

5. Jury przy przyznawaniu nagród za stroje weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

- nawiązanie do stylu retro, 

- elegancję, 

- oryginalność, 

- fantazję, 

- poczucie humoru 

6. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 23 

września 2021 roku za pomocą wiadomości e-mail. 

7. Nagroda główna zostanie wręczona w dniu 16 października 2021 roku podczas 

Crystal Cup, mającego miejsce na terenie działalności Organizatora. Uczestnik jest 

zobowiązany do odebrania Nagrody osobiście, w stroju konkursowym. 

8. Nagrody za zajęcie drugiego oraz trzeciego miejsca będą do odebrania w biurze 

Organizatora przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu. 

9. Nazwiska oraz imiona laureatów zostaną opublikowane na stronach promocyjnych 

Organizatora, tj. stronie www.torpartynice.pl, Instagramie oraz na Facebooku 

organizatora. 

10. Zdjęcia wszystkich uczestników z udziału w konkursie zostaną opublikowane na 

stronie www.torpartynice.pl, Instagramie oraz na Facebooku organizatora. 

 

§ 3 [NAGRODA GŁÓWNA] 

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

a) Za zajęcie pierwszego miejsca — bilety dla dwóch osób na udział w 174 



edycji Grand National na torze wyścigowym Aintree w Liverpoolu w Anglii (9 

kwietnia 2022 r.), pobyt dla dwóch osób w hotelu w Liverpoolu oraz bilety 

lotnicze. 

b) za zajęcie drugiego miejsca –  voucher “Tylko we dwoje” na pobyt w Hotel 

& Medi Spa Biały Kamień 

c) za zajęcie trzeciego miejsca – voucher na kolację dla dwojga we 

wrocławskiej  restauracji Art Hotel 

2. Wartość nagrody, o której mowa w § 3 pkt 1, wraz z należnym zryczałtowanym 

10% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o 

podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., nie przekroczy 

kwoty 7000,00 zł. ww. podatek zostanie opłacony z ww. kwoty przeznaczonej na 

pokrycie wydatków związanych z pobytem laureatów w Anglii i odprowadzony przez 

Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego 

rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby 

trzecie. 

 

§ 4 [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: 

imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji.  

4. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 

mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

 

§ 5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 

Uczestników. 



2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do 

wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 


