
 

KONKURS KOSTIUMOWY W RAMACH „SNOW PARTY” 
W SZWAJCARII BAŁTOWSKIEJ  

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest DLF Invest Sp. z o.o. właściciel Stacji Narciarskiej „Szwajcaria 
Bałtowska”.  

2. Termin konkursu 5 luty 2022. 

§ 2 Przedmiot i Cel Imprezy 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego kostiumu narciarskiego 
stworzonego według własnego pomysłu oraz przedstawienie go podczas wydarzenia – „Snow 
Party”.  

2. Cel imprezy: 
- rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności, 
- promowanie aktywnego stylu życia. 

§ 3 Uczestnicy 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która przedstawi swój kostium w czasie trwania 
wydarzenia. 

§ 4 Warunki udziału 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków. 
2. Przedstawienie kostiumu. Preferowane kreatywne pomysły, z jak największym udziałem pracy 

własnej. 
3. Udział w konkursie podczas „Snow Party” jest bezpłatny.   
4. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do biura wydarzenia, gdzie zostanie wykonane 

zdjęcie uczestnika w przebraniu konkursowym oraz podpisać formularz zgłoszenia. 
5. Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony www.szwajcariabaltowska.pl lub w dniu 

wydarzenia w Biurze Organizatora. 
6. Zgłoszenie udziału w konkurencji bez podpisanego formularza nie będzie przyjmowane. 

§ 5 Zasady konkursu 

1. W konkursie nie ma limitu osób startujących. 
2. Zdjęcia uczestników wykonywane będą na stoku Szwajcarii Bałtowskiej przez fotografa 

Organizatora w dniu 5 lutego 2022 r. w godzinach od 20:00 do 22:00. 
3. W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy pierwszych 3 miejsc w dwóch kategoriach 

wiekowych: 
a. Kategoria I – dzieci do 12 roku życia 
b. Kategoria II – osoby powyżej 12 roku życia. 

 



4. Kostiumy będą oceniane przez obserwatorów profilu Szwajcaria Bałtowska na facebooku 
(https://www.facebook.com/szwajcariabaltowska/). Kostium z największą ilością polubień i 
reakcji zostanie zwycięzcą konkursu. 

5. Głosowanie trwać będzie do 16 lutego do godziny 12:00.  
6. W dniu 17 lutego 2022 Organizator konkursu po dokładnym przeanalizowaniu wyników ogłosi 

zwycięzców pierwszych 3 miejsc w obu kategoriach na oficjalnym profilu Szwajcaria Bałtowska 
- https://www.facebook.com/szwajcariabaltowska/.  

§ 6 Nagrody 

1. Zwycięzcy pierwszej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe w postaci karnetów do 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz zestawy upominkowe. Nagrody zostaną wysłane 
pocztą tradycyjną. Zwycięzcy są zobowiązani do podania Organizatorowi adresu pocztowego. 

2. Zwycięzcy drugiej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe: 
a. I miejsce – pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym dla 2 osób: 1 nocleg ze 

śniadaniem. 
b. II miejsce – godzinna wyprawa 4x4 z instruktorem. 
c. III miejsce – dwa karnety 3-godzinne. 
d. Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. 

§ 7 Polityka prywatności 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie 
7, 27-423 Bałtów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, 
NIP: 6612366557, REGON: 260558350.  

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału 
w konkursie. 

3. Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://dlfinvest.pl/klauzula-informacyjna-o-
przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-dlf-invest-sp-z-o-o/ 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w „Snow Party” oraz w konkursie odbywającym się podczas Wydarzenia wszyscy 
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w postaci zdjęć i filmów na 
stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych oraz innych platformach i 
kanałach służących promocji działalności Organizatora.  

2. Udział w „Snow Party” oraz w konkursie będącym integralną częścią Wydarzenia jest 
jednoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w powyższym regulaminie.  

 

ORGANIZATORZY 
         DLF INVEST SP. Z O.O. 

  

 


