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REGULAMIN KONKURSU „VETUS INNOWACJE” REALIZOWANY W DNIU
5 LISTOPADA 2021 PODCZAS TARGÓW WARSZAWSKI SALON JACHTOWY

•

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest VETUS Sp. z o.o. ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa,
NIP: 524-279-94-81, zwany dalej organizatorem
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi
właścicielami targów Warszawski Salon Jachtowy na terenie których będzie on
realizowany. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do
uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na
niniejszym regulaminie
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę
4. Konkurs organizowany jest na terytorium targów Warszawski Salon Jachtowy w
dniu 5 listopada 2021 w godzinach 11:00 – 16:00

•

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do wystawców, którzy prezentującą jachty podczas
wystawy targowej (WSJ 2021)
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora

•

3. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs trwa od 05.11.2021 r. do 05.11.2021 r. w godzinach 11:00 – 15:30. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi dnia 05.11.2021 o godz. 15:45
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2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej 05.11.2021 o godz. 16:00 zaś wręczenie
nagród nastąpi dnia 05.11.2021 około godziny 20 podczas uroczystej gali
organizowanej przez Warszawski Salon Jachtowy
3. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu jachtu, który posiana najbardziej
innowacyjne rozwiązania techniczne usprawniające jego pracę lub dające
szczególny komfort żeglugi lub bezpieczeństwa lub w sposób szczególny dbają o
ochronę środowiska
4. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca (jacht wraz z jego reprezentantem), który
otrzyma statuetkę oraz jeden wyróżniony (jacht wraz z jego reprezentantem), który
otrzyma dyplom
5. Osoby rozstrzygające o zwycięzcach to komisja składające się z czterech osób, które
będą wizytować każde stoisko jachtowe. Komisja zastrzega sobie prawo, że z
powodu ograniczeń czasowych może nie odwiedzić wszystkich stoisk

4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora

•

5. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w
szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter
pomocniczy.

