Zawody Slot Cars
23–25 października

REGULAMIN
UCZESTNICY ZAWODÓW
1. Zawody przeznaczone są dla dorosłych oraz dzieci w wieku od 12. roku życia.
2. Dzieci w wieku do lat 12 mogą brać udział w zawodach pod opieką rodziców
lub opiekunów.
3. W jednym wyścigu bierze udział maksymalnie 6 zawodników.
4. Rejestracja uczestników odbywa się bezpośrednio przed każdym z wyścigów.
5. W czasie wydarzenia są wykonywane zdjęcia oraz filmy z udziałem uczestników,
mające na celu przygotowanie fotorelacji z wydarzenia i promocję Centrum.
6. Uczestnicy wydarzenia, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku
na zdjęciach oraz filmikach zrobionych w trakcie wydarzenia z ich udziałem oraz
na wykorzystanie tych materiałów w działaniach promocyjnych Centrum: na stronie
www.chrondo.pl i na profilu CH RONDO na FB oraz kanale YouTube w nawiązaniu
do relacji z wydarzenia i promocji Centrum. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia
do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
ZASADY RYWALIZACJI
1. Zawody odbywają się w dniach od 23 do 25 października 2015 r.
w godzinach otwarcia CH RONDO.
2. Jeden cykl trwa około 5 minut, a w nim jazda treningowa i wyścig.
3. Wyścig to przejazd 10 okrążeń toru.
4. W klasyfikacji zawodów liczy się najkrótszy czas przejazdu całego wyścigu –
10 okrążeń toru w trakcie wyścigu.
5. Gdy w trakcie jazdy samochód wypadnie z toru, jest on ustawiany na torze przez obsługę.
6. Każdego dnia prowadzona jest klasyfikacja najlepszych czasów przejazdu wyścigu.
NAGRODY
1. Codziennie wygrywa 8 osób.
2. Miejsce 1. każdego dnia zawodów premiowane jest udziałem w klasyfikacji finałowej
na koniec ostatniego dnia zawodów.
3. Z zawodników zajmujących pierwsze miejsca każdego dnia zawodów wyłonimy
zwycięzcę oraz laureatów 2. i 3. miejsca.
4. Każdego dnia miejsca od 2. do 8. premiowane są Nagrodą Dnia.
5. Pula nagród:
		 a. I miejsce – zestaw Carrera Digital 132 o wartości 1200 zł,
		 b. II i III miejsce w klasyfikacji finałowej – zestaw Carrera Analog CARRERA GO!!!
o wartości 200 zł,
		 c. Nagrody Dnia – pozostałe miejsca w klasyfikacji – zestaw Carrera Analog CARRERA GO!!!
o wartości 200 zł.
6. Każdego dnia czekaj na telefon – zadzwonimy do nagradzanych uczestników zawodów.
7. Nagrodę można odebrać w terminie do dwóch dni od chwili powiadomienia.
8. Gdy laureat nie ukończył 18 lat, nagroda wydawana jest prawnemu opiekunowi laureata.
9. Nagrodę można odebrać tylko raz.
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