
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH GALI 5-LECIA PODCZAS 8 EDYCJI KONGRESU 
BUSINESS WITHOUT LIMITS 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Matematycznego jest CWK Operator sp. z o.o. z siedzibą w 36-002 Jasionka 953 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 23.06.2021 w godzinach 20.00-21.30 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie 

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do 

tej Ustawy. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca uczestnikiem Gali 5-lecia  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a) zapoznanie z regulaminem konkursu umieszczonym przy stanowisku konkursowym/ na stronie 
http://businesswithoutlimits.pl/media/ 

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1, §3 p5 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest prawidłowe rozwiązanie zadania matematycznego dotyczącego oszacowania wartości  lub 
podanie najbliższej wartości dotyczącej kwoty znajdującej się w  specjalnie przygotowanym słoiku umiejscowionym przy 
stanowisku konkursowym podczas Gali.  

2. Nagrody otrzymają kolejno osoby, które wskaże prawidłową kwotę lub najbliższą w stosunku do wartość znajdującej się 
w słoiku. 

3. Nagrodami w Konkursie są:  

1. Voucher na 2 bilet lotniczy round trip w klasie ekonomicznej na połączenia własne PLL LOT w ramach letniej siatki 
połączeń w Europie o wartości 2 000,00 zł  

2. Voucher na 2 bilet lotniczy round trip w klasie ekonomicznej na połączenia własne PLL LOT w ramach letniej siatki 
połączeń w Europie o wartości 2 000,00 zł  

3. Voucher o wartości 1 500 zł do Hotelu Arłamów. Voucher może być wykorzystany na dowolne usługi hotelowe w 
Hotelu Arłamów, m.in. na: noclegi, gastronomię, rekreację.- zabiegi SPA i MED. Termin wykorzystania -04 czerwca 
2022 r. 

4. Voucher o wartości 1000 zł na zabiegi na ciało do wykorzystania w DRZAZGA CLINIC – Klinice Laseroterapii i 
Medycyny Estetycznej w Chorzowie, ul. Racławicka 20 A. Voucher ważny jest 6 miesięcy.  

5. Voucher o wartości 1000 zł na zabiegi na ciało do wykorzystania w DRZAZGA CLINIC – Klinice Laseroterapii i 
Medycyny Estetycznej w Chorzowie, ul. Racławicka 20 A. Voucher ważny jest 6 miesięcy.  

6. Voucher o wartości 1000 zł na zabiegi na ciało do wykorzystania w DRZAZGA CLINIC – Klinice Laseroterapii i 
Medycyny Estetycznej w Chorzowie, ul. Racławicka 20 A. Voucher ważny jest 6 miesięcy.  

7. Voucher o wartości 1000 zł na zabiegi na ciało do wykorzystania w DRZAZGA CLINIC – Klinice Laseroterapii i 
Medycyny Estetycznej w Chorzowie, ul. Racławicka 20 A. Voucher ważny jest 6 miesięcy.  

8. Voucher o wartości 1000 zł na zabiegi na ciało do wykorzystania w DRZAZGA CLINIC – Klinice Laseroterapii i 
Medycyny Estetycznej w Chorzowie, ul. Racławicka 20 A. Voucher ważny jest 6 miesięcy.  

9. Voucher na zakupy w salonach Lancerto o wartości  1000 zł  
10. Voucher dla dwóch osób na event AMG Performance Tour 2021 (są to jazdy testowe flotą samochodów 

sportowych AMG po drogach publicznych wraz z instruktorami jazdy Driving Academy) – termin październik 2021.  



11. Voucher dla dwóch osób na event AMG Performance Tour 2021 (są to jazdy testowe flotą samochodów 
sportowych AMG po drogach publicznych wraz z instruktorami jazdy Driving Academy) – termin październik 2021.  

12. Voucher na kolację (usługi gastronomiczne) do restauracji Amici o wartości 500 zł 
13. Voucher na pobyt w Hotelu Grand w pokoju konopnym 
14. Voucher na kolację (usługi gastronomiczne) do restauracji Radość o wartości 200 zł do wykorzystania do 

30.11.2021 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

5. Zgłoszenia do konkursu odbywają się na zasadzie pozostawienia na stanowisku konkursowym w specjalnie 
przygotowanym do tego pojemniku swojej wizytówki wraz z zapisaną na niej kwotą lub zapisanie tej kwoty i danych 
osobowych na przygotowanym do tego formularzu. 

6.Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenia nagród nastąpi dnia 23.06.2021 o godzinie 22.30 po wcześniejszej analizie 
wyników. 

7. Zdobywca zostanie powiadomiony o zwycięstwie poprzez zapowiedz prezentera podczas rozstrzygnięcia konkursu o 
godzinie 22.30    

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca osobiście odbiera nagrodę podczas 
rozstrzygnięcia konkursu, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę 
która wytypowała najbliższą wartość odpowiadającej kwocie znajdującej się w słoiku.   

9. Za przekazanie nagród zwycięzcom oraz rozstrzygnięcie konkursu  odpowiedzialna będzie osoba; Marek Górski 

10. W przypadku wskazania przez dwie osoby identycznej wartości zadane zostanie pytanie rozstrzygające z zakresu 
funkcjonowania G2A Areny. 

11. W przypadku gdy różnica w podanych przez uczestników kwotach jest identyczna względem wartości w słoiku za 
zwycięzcę uznaje się osobę której wartość była wyższa względem kwoty umieszczonej w słoiku. 

12. Kwota znajdująca się w słoiku zostanie umieszczona wewnątrz przed konkursem a następnie zapieczętowana. Wartość 
znajdującą się w środku poświadczą strony organizatora upoważnione osoby: Małgorzata Ungeheuer-Moskwa, Krzysztof 
Delikat, Marek Górski 

13. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która bierze udział we własnym imieniu oraz udział jest jednorazowy. 
Oznacza to iż jedna osoba nie może oddać więcej niż jednego głosu. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 
nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, organizację oraz stanowisko w niej zajmowane  

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe 
odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.  

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem 
nagród. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania. 


