Regulamin Konkursu
GDYNIA POLBOAT AWARDS 2021 Nagroda Prezydenta Gdyni
§1
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „GDYNIA POLBOAT AWARDS 2021” zwanego
dalej Konkursem jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie
Jachty z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 03-901, przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1.
2. Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem Prezydenta Gdyni.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania Wystawy POLBOAT YACHTING FESTIVAL
w Gdyni, w dniach 15-18 lipca 2021 r.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego
i Sportów Wodnych – Polskie Jachty, ani członkowie ich rodzin.
§2
1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w kategoriach:
a) Najciekawszy Jacht Żaglowy
b) Najciekawszy Jacht Motorowy
c) Jury konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu specjalnych wyróżnień. O ich ilości i kategorii
decyduje Jury.
2. Nagrodę w kategoriach Najciekawszy Jacht Żaglowy i Najciekawszy Jacht Motorowy, mogą
otrzymać jedynie produkty PREZENTOWANE NA WYSTAWIE POLBOAT YACHTING
FESTIVAL w GDYNI, które uzyskają największą sumę punktów złożoną z indywidualnych ocen
każdego z członków Jury.
3. Do nagrody „GDYNIA POLBOAT AWARDS 2021” pretendować mogą wszystkie prezentowane
na Wystawie jachty żaglowe i motorowe, na podstawie ustnego zgłoszenia od Wystawcy.
Zawiadomienie o Nagrodzie wraz z Regulaminem zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Wystawy (www.yachtingfestival.pl).
4. Jury dokonuje oglądu i analizy jachtów i łodzi kandydujących do Nagrody, a następnie wystawia
oceny w dwóch kryteriach: wygląd (design) i funkcjonalność.
5. W
-

skład niezależnego Jury w 2021 roku wchodzą:
Stanisław Iwiński – (Przewodniczący Jury) właściciel portalu www.yachtsmen.eu,
Jacek Centkowski – światowej sławy projektant i konstruktor jachtów,
Robert Błażejak – konstruktor i właściciel Błazejak Yacht Design,

-

Adam Stachowicz – artysta rzeźbiarz,
Michał Bąk (Sekretarz Jury) – sekretarz generalny POLBOAT.

6. Nagrody w kategoriach Najciekawszy Jacht Żaglowy i Najciekawszy Jacht Motorowy zostaną
wręczone przez Prezydenta Gdyni w czwartek, 15 lipca 2021 roku, o godzinie 18:00 na
katamaranie Sunreef zacumowanym przy molo rybackim Mariny Yacht Park (obok strefy food &
chillout Banglob).
§3
Przyjęcie nagrody przez nagrodzonego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie
nazwy firmy, miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy oraz informacji o otrzymanej nagrodzie
na stronie www.yachtingfestival.pl
§4
1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru
nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie w ciągu
7 dni od dnia ogłoszenia wyników, o których mowa w § 2 ust. 6. Reklamacja winna być przesłana
listem poleconym na adres: Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych –
Polskie Jachty, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa z dopiskiem: „POLBOAT
YACHTING FESTIVAL 2021”.
2. Po przekroczeniu powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone
w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni po zakończeniu całego
konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników przez powołaną w tym celu przez organizatora konkursu
komisję odwoławczą.
§5
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926,
ze zm.), w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród,
wydawania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub
reklamowych Organizatora, w tym na ich wprowadzenie do bazy danych, której administratorem
jest Organizator, w tym w przyszłości przy niezmienionych celach przetwarzania. Organizator
zapewnia prawo dostępu do danych. Podanie ich przez uczestników jest dobrowolne, ale ich
niepodanie w celach konkursowych uniemożliwi udział w głosowaniu i/lub odbiorze nagrody.
2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu i jako jedyny ma moc
prawną. Regulamin dostępny będzie podczas Wystawy POLBOAT YACHTING FESTIVAL w Gdyni
na stoisku Biura Targów. Regulamin będzie również dostępny w biurze Organizatora, przy al. ks. J.
Poniatowskiego 1 w Warszawie.

W imieniu Organizatora
Michał Bąk
Sekretarz Jury Nagrody
GDYNIA POLBOAT AWARDS
POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2021

Warszawa, 01.07.2021 r.

