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REGULAMIN NAGRODY GŁÓWNEJ IMPREZY O CHARAKTERZE SPORTOWYM 

„BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH - EDYCJA JUBILEUSZOWA  

2-4.10.2020r.” 

 

Nagrodą główną jest „WYPRAWA DO MAROKA”  

tj. 8-dniowy, zorganizowany wyjazd do państwa Maroko w Afryce. 

 

1. Zwycięzcą zostanie załoga, która zdobędzie I miejsce w każdej z IV klas imprezy o 

charakterze sportowym pod nazwą „Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch Edycja 

Jubileuszowa 2-4 października 2020r.” (zwana dalej BB2020) 

2. Zawodnicy w zależności od stopnia trudności trasy i warunków technicznych, jakim 

musi odpowiadać pojazd biorący udział w BB2020 zostaną zakwalifikowani do IV klas: 

a. klasa turystyk sport 

b. klasa wyczyn 

c. klasa adventure 

d. klasa extreme 

3. W każdej z IV klas zostanie wyłoniona zwycięska załoga, która otrzyma Nagrodę 

Główną. 

4. Przez pojęcie „załoga” należy rozumieć pilota i kierowcę pojazdu biorącego udział w 

BB2020 w jednej z klas wymienionych w pkt 2. 

5. Przy realizacji otrzymanej nagrody głównej, istnieje możliwość zastąpienia jednego 

uczestnika (kierowcy pojazdu bądź pilota) przez inną osobę wyznaczoną przez 

zwycięską załogę. Załoga ma obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatora 

imprezy, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przedmiotowej 

nagrody. 

6. Przedmiotowa nagroda przysługuje zwycięskiej załodze i nie może zostać odsprzedana 

ani darowana osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w punkcie 5 

regulaminu. 
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7. Za zorganizowanie wyjazdu odpowiedzialność ponosi DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bałtowie 7, 27-423 Bałtów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON: 260558350 

8.  Termin realizacji nagrody głównej przewidziany jest w roku 2021. Organizator ustala 

termin wyjazdu i informuje o jego dacie i wszelkich sprawach organizacyjnych 

zwycięzców drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany (odroczenia) 

terminu w sytuacji obiektywnej niemożności zorganizowania wyjazdu np. ze względu 

na stan epidemiologiczny w Polsce, w Marko czy w krajach tranzytowych czy w innej 

sytuacji uniemożliwiającej zorganizowanie wyjazdu w roku 2021. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru linii lotniczych oraz miejsca 

zakwaterowania. 

10. W ramach nagrody głównej „Wyprawa do Maroka” organizator imprezy zapewnia: 

a. transfer z Polski do Maroka w Afryce,  

b. zakwaterowanie zwycięskiej załogi wraz z częściowym wyżywieniem (śniadanie), 

c. przejazd wybranymi szlakami terenowymi, 

d. zwiedzanie atrakcji krajobrazowych, 

e. inne atrakcje i niespodzianki, o których organizator poinformuje podczas pobytu, 

f. transfer z Maroka do Polski.  

11.Za kwestie organizacyjne podczas wyprawy odpowiedzialny jest tzw. „kierownik 

wyprawy”, wyznaczony przez organizatora imprezy BB2020 

12.Warunkiem koniecznym do zrealizowania nagrody jest uzyskanie stosownych 

dokumentów dla uczestników (np. wizy) uprawniających do przebywania na terytorium 

Maroka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowną decyzję 

Konsulatu w tym zakresie. 
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13.Podczas pobytu w Maroko Organizator przewiduje wypożyczenie pojazdów 

umożliwiających przejazd wyznaczonymi szlakami terenowymi. Za wypożyczenie 

pojazdu pobierana jest kaucja zwrotna na wypadek uszkodzenia, którą pokrywają 

Uczestnicy. Za zniszczenia dokonane z winy użytkownika odpowiada Uczestnik. 

14.Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku 

uwiecznionego na materiałach filmowych zarejestrowanych przez Organizatora w 

trakcie „Wyprawy do Maroka”. Wszelkie prawa autorskie, w tym autorskie prawa 

majątkowe do utworu opisanego w zdaniu poprzednim nabywa Organizator. 

15.Zezwolenie, o którym mowa w pkt 15 obejmuje wykorzystanie wizerunku 

w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w 

rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi 

materiałami w działalności gospodarczej Organizatora, w tym przekazywanie ich 

osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić 

wizerunek, z zastrzeżeniem że takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi 

obyczajami. 

16.Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w BB2020 leży po stronie 

Uczestników zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

 

Bałtów 01.10.2020r.     _________________________ 

W imieniu Organizatora  

Filip Lichota – Prezes Zarządu DLF INVEST sp. z o.o. 


