
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Polonez Cup 2015 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice. 
2. Konkurs trwa w terminie od 11 sierpnia do 15 sierpnia 2015 r. 
3. Konkurs skierowany jest do klientów HEUKABEL Polska Sp. z o.o.  
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.helukabel.pl 
5. Podatek w wysokości 10% stanowi wygraną w konkursie i zostanie opłacony przez firmę HELUKABEL Polska 

Sp. z o.o.  

PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs dotyczy: Regat Polonez Cup 2015 r. 
 
Harmonogram Regat: 

11.08.2015 (wtorek) 

09:00 - Odprawa Meteo 2 i ostatnia odprawa skipperów 

10:00 - 11:00 - Wypłynięcie jachtów na Start - Marina OSIR i Falochron Zachodni Świnoujścia 

12:00 - Start do wyścigu głównego na Redzie Portu Świnoujście 

 11-14.08.2015  

(wtorek - piątek) 

Uruchomienie Trackingu Satelitarnego Online dla kibiców i sympatyków - dostępny na 
www.regaty-poloneza.pl 

 12-14.08.2015  

(środa - piątek) 

Powroty jachtów z głównej trasy imprezy - (Falochron zachodni i Marina OSIR) 

14.08.2015 (piątek) 12:00 - Zamknięcie Mety w główkach portu Świnoujście 

15.08.2015 (sobota) 

 
Uroczyste zakończenie imprezy w Świnoujściu Harmonogram: 

18:00 - Ogłoszenie wyników w grupach Single Handed: wręczenie Głownej Nagrody 

przechodniego "Pucharu Poloneza" gr. Single ORC, wręczenie Pucharu Przechodni im. K. 
Jaworskiego i J. Siudego dla jachtu najszybszego bezwzględnie w grupach Single Handed, 
wręczenie statuetek pamiątkowych 
18:45 - Przerwa 
19:00 - Recital Sylwii Różyckiej 

2. Klienci biorący udział w konkursie mogą ubiegać się o nagrodę główną, którą jest KURTKA SOFTSHELL. 

3. Podstawą ubiegania się o nagrodę jest określenie dnia i godziny przypłynięcia do portu Jerzego Wojnarowicza 
i  Leszka Wojtalika na jachcie MARIA. Termin nadsyłania odpowiedzi:  

do12.08.2015 r., do godziny 16.00 

Osoba, która określi czas najbliższy rzeczywistej dacie przybycia wygrywa. Odpowiedzi należy nadsyłać 
drogą elektroniczną na adres: marketing@helukabel.pl. 

4. Klienci przystępujący do konkursu deklarują  jednocześnie zapoznanie się z regulaminem konkursowym i 

zgadzają się z jego treścią. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.08.2015 r., natomiast nagroda zostanie wysłana w terminie do 

dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. 

6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 

1994 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

http://www.helukabel.pl/

