
 

Regulamin Konkursu podczas Maratonu Zumba® Fitness  

z okazji Miesiąca Kobiet w Pracowniach Kultury Maki: 

1. Postanowienia Ogólne 

 Organizatorem Konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą  

w Lublinie, przy ul. Krańcowej 106  

 Konkurs odbywa się w Filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” - 

Pracowniach Kultury Maki, z siedzibą przy ul. Olchowej 8 w Lublinie dnia 

6.03.2016r. w godzinach od 17 do 20 podczas organizowanego w tym dniu 

Maratonu Zumba ® Fitness, w ramach cyklu „Miesiąc Kobiet” 

 Celem konkursu jest zainteresowanie Uczestników Maratonu ofertą kulturalną 

Dzielnicowego Domu Kultury przy ul. Krańcowej 106 oraz jego dwóch filii – 

Pracowni Kultury Maki i Pracowni Kultury Tatary.  

 Konkurs odbywa się na podstawie Zasad określonych w tym Regulaminie 

2. Zasady i przebieg konkursu: 

 Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby biorące czynny udział  

w Maratonie Zumba® Fitness dnia 6.03.2016r. w trakcie którego odbywa się 

Konkurs określony tym Regulaminem. 

 Z Konkursu wykluczone są osoby, które nie przestrzegają Regulaminu  

i/lub utrudniają przebieg Konkursu bądź nie przestrzegają zasad fair-play.  

 Aby wziąć udział w konkursie należy znaleźć się wśród wybranych  

przez Prowadzącego 10 chętnych osób (Półfinalistów) i wykazać się znajomością 

1 prostego kroku używanego podczas zajęć Zumba®.  

 Aby wygrać w Konkursie należy znaleźć się wśród 4 osób(Finalistów), które 

udzielą największej ilości prawidłowych odpowiedzi na pytania z wiedzy na temat 

Zumba® Fitness i działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i jego 

obu Filii zadane przez Prowadzącego podczas Konkursu.  

 W przypadku wyniku „ex aequo” (z taką samą liczbą odpowiedzi przez więcej  

niż 1 osobę) Prowadzący może przeprowadzić rundę dodatkową.  

 Jeśli podczas Konkursu jeden z Półfinalistów będzie zachowywał się 

nieodpowiednio (tj. przeszkadzał w przeprowadzeniu Konkursu, podpowiadał 

innym Półfinalistom lub oszukiwał) może zostać zdyskwalifikowany  

przez Prowadzącego.  



3. Nagrody:  

 Dla wszystkich Półfinalistów przewidziane są nagrody za udział, tj: zestaw 

gadżetów Zumba® i Pracowni Kultury Maki. 

 Ponadto dla każdego z Finalistów przewidziana jest nagroda specjalna,  

tj. Miesięczny Karnet na Zajęcia Zumba® Fitness, do wykorzystania według 

uznania w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" lub jednej z jego dwóch filii. 

Karnet można zrealizować w dowolnym miesiącu, w którym prowadzone są 

zajęcia Zumba® Fitness w w/w miejscach przed końcem roku 2016. 

 Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną. 

 Nagroda może zostać przekazana innej osobie również obecnej na Maratonie.  

4. Reklamacje: 

 Reklamacje można zgłaszać do końca trwania Maratonu, tj. do godziny 20.00 

dn.6.03.2016r.  

 Reklamacje należy kierować do Prowadzącego Konkurs.  

 Należy zawrzeć w reklamacji, która z Zasad Regulaminu została złamana.  

5. Postanowienia końcowe: 

 Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu Konkursu 

 Regulamin Konkursu jest dostępny w dniu wydarzenia w Pracowniach Kultury 

Maki i udostępniony na stronie internetowej DDK Bronowice 

www.ddkbronowice.pl 

 W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

http://www.ddkbronowice.pl/

