
I Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki rozgrywek, zasady korzystania oraz uprawnienia 
     przysługujące osobom biorącym udział w promocji ‘Pobij rekord kręgielni’ (zwany dalej: Regulamin).
 2.  Organizatorem promocji ‘Pobij rekord kręgielni’ (zwana daje Promocją) jest BMG Entertainment Sp.z o.o. z siedzibą 
     w Warszawie, ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
     prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
     Rejestru Sądowego, pod numerem000034137, posługująca się numerem NIP: 7010207723 (zwana dalej Organizatorem).

II Warunki uczestnictwa

 1.  Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
 2.  W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów 
     cywilnoprawnych.
 3.  W Promocji nie mogą brać udziału osoby z aktywną licencją zawodniczą PZKSBS.
 4.  Promocja nie obejmuje wyników osiągniętych podczas rozgrywek Ligi Bowlingowej Hulakula. 

III Zasady Promocji

 1.  Rekord kręgielni jest automatycznie podwyższany wraz z kolejnym, pobitym rekordem.
 2.  Rekord kręgielni oraz pozostałe 4 najlepsze wyniki znajdują się na tablicy w Recepcji Hulakula.
 3.  Pobicie rekordu oznacza uzyskanie wyższej ilości punktów z jednej   gry (10 rund)   w stosunku do aktualnego rekordu.
 4.  Pobicie rekordu toru należy zgłosić Obsłudze Recepcji Hulakula i potwierdzić podpisem na protokole wyników.
 5.  Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż 2h od zakończenia gry.
 6.  Aktualny rekord kręgielni widoczny jest na tablicy wyników w Recepcji.
 7.  Nazwiska i imiona aktualnych rekordzistów zostaną opublikowane na stronie internetowej Hulakula i na tablicy wyników.
 8.  Promocja „Pobij rekord kręgielni” obowiązuje do odwołania w godzinach otwarcia Hulakula. 
 9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyzerowania rekordów w przypadku rekordu kręgielni utrzymującego się przez 
     3 miesiące.

IV Nagrody

 1.  Nagroda w postaci vouchera na 1 godzinę gry w bowling zostanie przyznana za pobicie miejsca 2., 3., 4., i 5.
 2.  Nagroda w postaci karty podarunkowej Hulakula o wartości 150 zł zostanie przyznana za pobicie rekordu kręgielni.
 3.  Nagrody nie łączą się.

V Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem 
    na stronie internetowej (www.hulakula.com.pl).
2. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są przez Organizatora wyłącznie w celu realizowania potrzeb organizacyjnych. 
    Przez potrzebę organizacyjną Promocji rozumie się konieczność opublikowania imienia i nazwiska rekordzistów na stronie 
    internetowej i na tablicy wyników.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Uczestnik posiada prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich modyfikowania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
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