
REGULAMIN KONKURSU NA NAZW Ę POLA GOLFOWEGO A&A GC 
 
1. ORGANIZATOR, CEL I CZAS TRWANIA KONKURSU  
 
1.1. Organizatorem konkursu jest A&A Golf Club z siedzibą w Łodzi 90-063, ul. Piotrkowska 146, 
zwany dalej A&A GC.  
 
1.2. Celem konkursu jest wybór nowej nazwy dla 9-dołkowego pola golfowego naleŜącego do 
A&A GC, połoŜonego w Pabianicach przy ul. Grota-Roweckiego 8a. Nazwa musi zawierać element 
„A&A”. U Ŝywana obecnie nazwa „A&A Golf Park” jest wyłączona z konkursu. Zdjęcia, plan oraz 
informacje o polu golfowym znajdują się na stronie www.aagolfclub.pl w zakładce „pole+driving”. 
 
1.3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy: nadsyłanie propozycji, trwa od 
1.02.2012 do 15.02.2012. Nazwy nadesłane przed 1.02.2012 lub po 15.02.2012 nie biorą udziału w 
konkursie. Etap drugi: głosowanie w internecie, trwa od 16.02.2012 do 15.03.2012. Wyniki 
konkursu zostaną opublikowane na stronie www.aagolfclub.pl w ciągu 7 dni od zakończenia 
drugiego etapu konkursu.  
 
2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
2.1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub 
niepełnoletnie, z wyjątkiem członków jury oraz najbliŜszych członków ich rodzin. 
 
2.2. Aby wziąć udział w konkursie, naleŜy przesłać swoją propozycję nazwy na adres golf@aia.pl. 
Uczestnik konkursu moŜe nadesłać nie więcej niŜ 5 propozycji nazwy pola. Nadesłanie propozycji 
jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu podanych w treści niniejszego regulaminu.  
 
2.3. A&A GC nie ponosi odpowiedzialności za brak moŜliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn 
niezaleŜnych od A&A GC np. ze względu na chwilowe usterki serwera. 
 
2.4. Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu powołane przez organizatora jury wyłoni 10 
propozycji, które wezmą udział w drugim etapie konkursu. Propozycje te zostaną następnie 
umieszczone na stronie portalu www.golf.aia.pl, gdzie internauci będą głosować na propozycję, 
która najbardziej im się podoba. 
 
2.5. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest podanie wraz z propozycją imienia i 
nazwiska uczestnika konkursu oraz adresu kontaktowego e-mail. Dane te będą przetwarzane 
wyłącznie w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród 
konkursowych. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemoŜliwia przyznanie nagrody. 
Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. A&A GC informuje, iŜ dane osobowe laureatów konkursu mogą zostać opublikowane 
na stronach internetowych A&A GC przy okazji podawania wyników konkursu. 
 
3. WYNIKI KONKURSU i LISTA LAUREATÓW  
 
3.1. Wyniki Konkursu oraz lista laureatów zostaną opublikowane na stronie www.aagolfclub.pl w 
ciągu 7 dni od zakończenia drugiego etapu konkursu.  
 
4. NAGRODY W KONKURSIE  
 
4.1. Nagrodą główną w konkursie jest złoty pierścionek z brylantem oraz album „Rody jubilerskie”, 
ufundowane przez A&A Dom Jubilerski. 
  



4.2. O przyznaniu nagrody głównej decyduje jury. Jury moŜe nie przyznać nagrody głównej, jeśli 
Ŝadna z propozycji nie zostanie wykorzystana jako oficjalna nazwa pola.  
 
4.3. Nagroda główna zostanie wręczona osobiście w terminie uzgodnionym z organizatorem. 
Przyjęcie nagrody jest równoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się autorskich praw 
majątkowych do nazwy na rzecz organizatora. 
 
4.4. Autorom trzech propozycji, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu 
internetowym w drugim etapie konkursu, zostaną przyznane następujące nagrody: 
I miejsce: album „Rody jubilerskie”, mata do puttowania, składany kij putter, zestaw 3 piłek 
golfowych, czapeczka golfowa  
II miejsce: album „Rody jubilerskie”, składany kij putter, zestaw 3 piłek golfowych, czapeczka 
golfowa  
III miejsce: album „Rody jubilerskie”, zestaw 3 piłek golfowych, czapeczka golfowa  
 
4.5. Wszystkie nagrody są przedstawione na zdjęciach na stronie z regulaminem konkursu. 
 
4.6. Nagrody z punktu 4.4. mogą być odebrane przez uczestnika osobiście lub przesłane pocztą na 
adres uczestnika konkursu na koszt organizatora.  
 
4.7. W przypadku nadesłania jednakowych propozycji przez więcej niŜ jednego uczestnika nagroda 
przysługuje temu, kto jako pierwszy zgłosił daną propozycję.  
 
4.8. Lista zwycięzców będzie opublikowana w internecie na stronie www.aagolfclub.pl, na co 
kaŜdy uczestnik wyraŜa zgodę w przypadku wygranej, zgłaszając się do konkursu i podając swoje 
dane. 
 
5. JURY 
 
5.1. Organizator konkursu powołuje 4-osobowe jury, które kontroluje prawidłowość przebiegu 
konkursu, dokonuje oceny nadesłanych propozycji i przyznaje nagrodę główną. W skład jury 
wchodzą przedstawiciele A&A Golf Club, firmy A&A Marketing oraz fundatora nagrody głównej: 
firmy A&A Dom Jubilerski.  
 
6. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
 
6.1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.aagolfclub.pl.  
 
6.2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, Ŝe zapoznał się z niniejszym regulaminem i 
akceptuje wszystkie warunki konkursu zawarte w regulaminie.  


