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Zasady udziału w testach sprzętu biegowego marki Salomon oraz Suunto 
 

 
 

I.  Postanowienia ogólne 
 
1.1. Organizatorem testów sprzętu biegowego marki Salomon jest AMER SPORTS POLAND  
SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie, Pilotów 2, 31-462 Kraków wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233011, NIP 526-285-53-43, o kapitale 
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.000 PLN (dalej określana jako AMER SPORTS 
POLAND SP. Z O. O.)  
 
 

II.  Ogólne zasady testów sprzętu biegowego marki Salomon  
 

2.1. Testy sprzętu biegowego marki Salomon ( dalej określane jako testy) organizowane są przez 
firmę AMER SPORTS POLAND SP. Z O. O. w  okresie od 20.09.2017 do 31.10.2017 w miejscach i 
godzinach podanych  na stronie https://www.intersport.pl/kampanie/pl-salomon-trailrunning-
activation  
2.2. W trakcie testów uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania sprzętu biegowego marki 
Salomon oraz Suunto 
2.3. Prawo do udziału w testach mają osoby, które ukończyły 18 lat; osoby, które ukończyły 15 
lat ale nie ukończyły 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
2.4. Każda osoba biorąca udział w testach jest zobowiązana do wypełnienia formularza 
kontaktowego umieszczonego w punkcie III „Zasad udziału w testach sprzetu biegowego marki 
Salomon“, a w szczególności podania swoich danych osobowych, numeru kontaktowego  
2.5.Każdy uczestnik testów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i ryzyko.  
2.6.Organizator testów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w trakcie 
odbywających się testów, w czasie drogi na testy jak i drogi powrotnej.  
2.7.Organizator testów nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania testów.  
2.8. Osoba testujące sprzet biegowy marki Salomon oraz Suunto ponosi odpowiedzialność za 
zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających 
zwrot sprzętu w ustalonym terminie osoba testująca sprzęt ma obowiązek niezwłocznego 
poinformowania przedstawiciela Organizatora.  
2.9. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, sprzęt zostanie uznany za 
przywłaszczony, a sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów ścigania, zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa.   
2.10 Niniejszy Regulamin jest dostępny u Organizatora testów oraz u przedstawiciela 

Organizatora 

w miejscu odbywania się testów  

2.12. Wszelkie zapytania związane z testami powinny być kierowane na adres: 

marketing.poland@amersports.com  
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III. Formularz kontaktowy 

 

Imię:.............................................................................................................................................. 

Nazwisko: ..................................................................................................................................... 

Adres e-mail:.................................................................................................................................  

 

 

 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w testach 

 Wszystkie dane osobowe podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo do wglądu oraz ich 
poprawienia i aktualizacji. 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: z dnia 13 
czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) przez AMER SPORTS 
POLAND Sp. z o. o. (oraz spółki zależne i powiązane z Grupy Amer Sports na zasadach 
zgodnych z w/w ustawą) w celach związanych z niniejszą akcją promocyjną oraz innych 
marketingowo-badawczych działań oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od AMER 
SPORTS POLAND Sp. z o. o. (oraz spółek zależnych i powiązanych z Grupy Amer Sports) 
w tym również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych 
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. 
U. 2002 nr 144 poz.1204. Administratorem danych jest AMER SPORTS POLAND Sp. z o. 
o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów 2 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AMER SPORTS POLAND Sp. z o. o., w tym również 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 
144 poz.1204. 
 

 
 
 

..................................... 
                                                                                                                            Podpis 


