Regulamin Konkursu w Jedzeniu Kiełbasy "Kiełbasożerca" Agro Show 2018 w Bednarach z dnia 11.09.2018
§ 1 Postanowienia wstępne
1.Organizatorem zawodów w jedzeniu kiełbasy jest miesięcznik „Wieści Rolnicze”, firma Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin
2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540, ze zm.) 
3. Zawody organizowane są pod nazwą "Kiełbasożerca" Agro Show 2018 i dalej zwane są konkursem lub zawodami. 
4. W zawodach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin oraz inne osoby współpracujące przy organizacji konkursu.

§ 2 Miejsce i termin
1. Zawody odbędą się w dniu 21 września 2018 r. podczas targów Agro Show w Bednarach.
2. Zawody rozpoczną się o godz. 12.00.


§ 3 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem zawodów może być każda pełnoletnia bez względu na płeć i miejsce
zamieszkania osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Zgłoszenia do udziału w turnieju będą przyjmowane na stoisku „Wieści Rolniczych” (Sektor C, nr 73) podczas targów Ago Show (21 września 2018 roku)
4. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 11.00 na stoisku ”Wieści Rolniczych”.
5. Przystąpienie do zawodów możliwe jest po pisemnym zaakceptowaniu:
- niniejszego regulaminu,
- oświadczenia, który jest integralną częścią regulaminu.
7. Uczestnik zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu zawodów oraz zasad fair play.
7. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających lub wskazujących na spożycie tych środków nie mogą brać udziału w zawodach.
8. Organizator może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zawodach danej osoby bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestników biorących udział w konkursie na portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatora.

§ 4 Przebieg i reguły zawodów 


1. Zawody polegają na jedzeniu parówek dostarczonych przez sponsora konkursu firmę Biegun z Jaraczewa.
2. Każdy z uczestników otrzyma metrową parówkę, którą musi zjeść w jak najkrótszym czasie nie popijając przy tym wodą ani innymi napojami.
3. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza spośród uczestników zje metrową parówkę. Po całkowitym przełknięciu ostatniego kęsa należy podnieść rękę w górę i powiedzieć głośno "Koniec!".
4. Gramatura wszystkich parówek jest jednakowa, pochodzi z tej samej firmy i wykonana według identycznej receptury. 
5. Zabronione jest wymienianie się parówkami z innymi uczestnikami zawodów, picie wody lub innych napojów, przeszkadzanie innym zawodnikom i niestosowane zachowanie.
6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będą czuwać członkowie redakcji „Wieści Rolniczych”
7. W przypadku złamania zasad fair play oraz regulaminu zawodów organizator może postanowić o dyskwalifikacji uczestnika.
8. Rozstrzygnięcie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
niezwłocznie po zakończonej rywalizacji.

§ 5 Nagrody
1. Dla uczestników zawodów sponsor firma Biegun przygotowała nagrody rzeczowe (Bony o wartości 150 zł, 100 zł i 50 zł za zakupy w sklepie stacjonarnym lub przez stronę internetową).
2. Nagrodzone zostaną osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsce.
3. Pamiątkowe gadżety otrzymają wszyscy uczestnicy zawodów.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację zawodów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady zawodów.
3. Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w serwisie internetowym Organizatora.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej Organizatora.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zawodów jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Zawodów będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu jedzenia parówek na czas, doręczenia nagród oraz publikacji prasowych związanych z Zawodami. Każdy uczestnik Zawodów posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, na co każdy uczestnik Zawodów wyraża zgodę.


Jarocin, 

