
Regulamin konkursu na Klasę Roku szkolnego 2016/2017 JUMPCITY Katowice 

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez JC           
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, zwanym dalej Organizatorem. 

2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2016 r. i trwa do 16 czerwca 2017 r. włącznie. 

3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie grupy uczestniczące w zorganizowanych           
zajęciach Lekcja WF w JUMPCITY Katowice, ul. T. Kościuszki 227. 

5. Konkurs ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest pisemne zgłoszenie klasy, podpisane przez           
nauczyciela i dostarczone do Organizatora Konkursu do Recepcji JUMPCITY. 

7. Zadanie konkursowe polega na odwiedzeniu przez klasę Parku Trampolin JUMPCITY jak            
największą ilość razy. 

8. Zasady: 

a. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 12 osób. 

b. Jedna klasa może odwiedzić JUMPCITY dowolną ilość razy. 

c. Za każdą obecność przyznawane są punkty (1 wizyta = 1 punkt).  

d. W przypadku remisu, zwycięża klasa z największą łączną liczbą uczestników. 

9. Bieżący ranking klas biorących udział w Konkursie będzie do wglądu w JUMPCITY, dane              
rankingu będą uzupełniane raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca. 

10. Spośród wszystkich klas uczestniczących w Konkursie zostanie wybrana klasa, która           
najczęściej uczestniczyła w zajęciach WF w JUMPCITY w trakcie trwania Konkursu. 

11. Nagrodą konkursową są wyjątkowe, zorganizowane zajęcia WF dla całej klasy z            
upominkami od JUMPCITY. Nauczyciel klasy otrzyma pakiet gadżetów oraz zaproszeń do           
JUMPCITY. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2017 r. na stronie           
katowice.jumpcity.pl/wf a nauczyciel zwycięskiej klasy zostanie poinformowany drogą        
elektroniczną. 

13. Reklamacje dotyczące wyników konkursu można składać w terminie 7 dni od daty             
ogłoszenia wyników, w formie pisemnej, na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszenie po           
tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane. 

14. Nauczyciel klasy biorącej udział w Konkursie potwierdza, że wyraża zgodę: 



a. na zapisy niniejszego Regulaminu 

b. na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora 

c. na dalsze ich wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych 

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy         
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 


