Regulamin imprezy „Otwarcie nowego terminalu Portu Lotniczego Poznań- Ławica” w Poznaniu, w
dniu 3 czerwca 2012 r.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Otwarcia nowego terminalu Portu Lotniczego Poznań- Ławica jest Victoria-promotion Sp.
z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śląskiej 4
Organizator działa na zlecenie Portu Lotniczego Poznań- Ławica
Impreza odbywać się będzie na terenie Portu Lotniczego Poznań- Ławica przy ul. Bukowskiej 285 w
Poznaniu, w dniu 03 czerwca 2012 r. w godzinach 10.00-17.00.
§2
LOKALIZACJA IMPREZY
Impreza zlokalizowana będzie na terenie należącym Portu Lotniczego Poznań Ławica (nowy terminal oraz
parking przed nowym terminalem T3)
W trakcie imprezy organizowane będą zabawy sportowe, konkursy, pokazy Freestyle football, warsztaty
sportowe, zajęcia plastyczne o tematyce sportowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników znajdujących się poza wyznaczonym terenem.
§3
PODSTAWOWE WARUNKI ORGANIZACJI I UDZIAŁU W KONKURSACH
Zabawy, konkursy i pokazy i warsztaty sportowe będą odbywać się pod kierunkiem osób wyznaczonych
przez Organizatora - Animatorów.
W ramach imprezy organizowane będą zabawy i konkursy sportowe, o regułach będą informowali
Animatorzy.
Jeżeli ilość uczestników danego konkursu będzie ograniczona, o możliwości uczestnictwa w konkursie
decyduje kolejność zgłoszeń. W razie sporów czy wątpliwości co do kolejności zgłoszeń rozstrzygające
jest stanowisko Animatora konkursu.
Przed rozpoczęciem danego konkursu czy zabawy Animator poinformuje, za zajęcie ilu pierwszych miejsc
przyznane zostaną nagrody, i jakie nagrody przewidziano za zajęcie poszczególnych miejsc.
Zasadą jest, iż zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał najlepszy rezultat. Jeżeli w konkursie
kilku uczestników uzyskało tożsamy rezultat, w zależności od suwerennej decyzji Animatora konkursu,
bądź zostanie przyznanych kilka równorzędnych nagród za zajęcie pierwszego miejsca, bądź
przeprowadzona zostanie dogrywka, aż do wyłonienia jednego zwycięzcy konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w „Otwarciu nowego terminala” jest chęć zabawy, przestrzeganie zasad gier
oraz zgoda rodzica, który nie pozostawia dziecka bez nadzoru.
Uczestnicy „Otwarcia nowego terminala” bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania zasad i reguł o
których informują Animatorzy, nie niszczenia rekwizytów i scenografii.
Zajęcia w ramach „Otwarcia nowego terminala” odbywają się wyłącznie w obecności rodzica lub
prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej, przy czym fakt ten jest weryfikowany na podstawie ustnego
oświadczenia osoby dorosłej, pod opieką której znajduje się osoba niepełnoletnia.
§4
KONKURS WIEDZY O EURO 2012
Zabawa polega na prawidłowej odpowiedzi na co najmniej trzy pytania dotyczące Euro 2012 (pytania i
odpowiedzi posiada animator). Za każdą prawidłową odpowiedź przypada 1 punkt. W przypadku
zdobycia przez dwie lub więcej osób tej samej ilości punktów odbędzie się kolejna tura, a w niej
dodatkowo zostaną zadane kolejne dwa pytania.
Jeśli w dalszym ciągu nie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, ostateczna dogrywka odbędzie się na
siłomierzu kopaczu. Nagrodę otrzyma uczestnik konkursu, który kopnie piłkę najmocniej.
Postanowienia §3 stosuje się odpowiednio do konkursu wiedzy o Euro 2012.
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§5
ODBIÓR NAGRÓD
Odbiór nagród (za wyjątkiem nagrody w postaci lotu widokowego) następuje osobiście u osoby
prowadzącej konkurs, po rozstrzygnięciu konkursu. Przekazanie nagrody następuję bez pokwitowania
odbioru.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody, wypłaty ekwiwalentu
pieniężnego w zamian za nagrody ani prawo żądania wymiany nagród na inne.
§6
LOT WIDOKOWY
Uczestnikami Lotu Widokowego co do zasady będą zwycięzcy poszczególnych konkursów (o ile w danym
konkursie nie przewidziano innej głównej nagrody dla jego zwycięzcy).
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Locie Widokowym wyłącznie w towarzystwie jednego
pełnoletniego rodzica bądź innego opiekuna prawnego. Stąd też jeżeli zwycięzcą konkursu nagrodzonego
Lotem Widokowym zostanie wyłoniony uczestnik w wieku poniżej 18 lat, nagrodę stanowić będzie udział
w Locie Widokowym dla zwycięzcy oraz jego jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wzięcie udziału w imprezie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone niniejszym regulaminem.
Regulamin imprezy dostępny w siedzibie Organizatora oraz w punkcie rejestracyjnym przy scenie na
parkingu przed nowym
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą imprezą będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

