
1. LV BET Zakłady Bukmacherskie jest sponsorem wydarzenia “Białe szaleństwo”, w 
ramach którego organizowany jest “Zjazd na byle czym”. Organizatorem wydarzenia jest 
firma Funtasty SP z o.o. 

2. “Zjazd na byle czym” jest to konkurs przewidziany wyłącznie dla osób pełnoletnich, które 
wcześniej zgłosiły chęć do wzięcia udziału osobiście na stoku - w miejscu zapisów. 

3. Uczestnicy konkursu muszą pokonać trasę zjazdową przy użyciu dostępnych pojazdów 
zapewnionych przez organizatora. Liczy się najlepszy czas przejazdu. Każdy z 
uczestników ma dwie próby.  

4. Na torze ustawione będą znaczniki które trzeba “ominąć” z dobrej strony - w innym 
wypadku do czasu przejazdu doliczane będzie 5 sekund kary za każdy pominięty punkt 
kontrolny.  

5. Osoby wyznaczone przez organizatora jako “sędziowie” mają ostateczny głos przy 
rozstrzyganiu wszelkich sporów.  

6. Organizator ma również możliwość wykluczenia osoby biorącej udział w konkursie bez 
podania powodu.  

7. Nagrody w konkursie: 
 
1. Kamera GOPRO Session 5 
2. Głośnik JBL Flip 4 Black 
3. Słuchawki Marshall Major II Pitch Black 
 

8. Uczestnicy Konkursu biorą w nim udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność Organizatora z tytułu udziału uczestników w Konkursie jest 
wyłączona. Organizator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:  
a. ewentualną utratę zdrowia lub życia uczestników Konkursu spowodowaną wypadkiem 
powstałym podczas startu. 
b. szkody na mieniu, życiu lub zdrowiu osób trzecich lub innych uczestników Konkursu 
powstałe podczas startu lub jazdy, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.  

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby spokrewnione z pracownikami 
Sponsora oraz Organizatora wydarzenia. 

10. Każdy z uczestników musi podpisać oświadczenie, mówiące o zrzeczeniu się wszystkich 
roszczeń w przypadku ewentualnego ubytku na zdrowiu wynikającego z udziału w 
konkursie. 

11. Konkurs odbędzie się 24.02.2018 w Zieleńcu - “Ski Arena” oraz 25.02.2018 w Karpaczu 
- “Biały Jar”. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 i kończy o 16:00. Ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród nastąpi w okolicy godziny 16:30.  

12. Udział w wydarzeniu organizowanym w Zieleńcu wyklucza możliwość ponownego 
udziału w Karpaczu 


