REGULAMIN USŁUGI "PAKIET DO DOMU"
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad realizacji usługi "Pakiet do domu" (dalej: "Usługa").
2. Podmiotem wykonującym Usługę jest SE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej,
ul. Zimowa 31A/28, 05-515 Nowa Iwiczna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000360863, NIP: 951-231-71-99, REGON: 142480180 (dalej: "Wykonawca").
3. Usługa polega na dostarczeniu pakietu startowego Gdynia Półmaratonu 2019 (dalej:
"Impreza"), na adres wskazany przez Zamawiającego Usługę w formularzu
zgłoszeniowym online dostępnym na stronie www.SlotMarket.pl
4. Usługa realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej w dniach 12/0204/03/2019 roku (dalej: "Termin realizacji Usługi").
5. Usługa realizowana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:
"Terytorium").
6. Aby zamówić Usługę, należy w terminie do 3 lutego 2019 roku wybrać stosowną opcję w
formularzu zgłoszeniowym do Imprezy, dostępnym na stronie internetowej
www.SlotMarket.pl. Przy zamawianiu Usługi konieczne będzie zaakceptowanie treści i
warunków niniejszego Regulaminu w formularzu zgłoszeniowym, a następnie opłacenie
Usługi.
7. Cena Usługi wynosi 49 PLN brutto.
8. Warunkiem przekazania pakietu startowego przez kuriera jest osobiste podpisanie przez
Zamawiającego standardowego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w
Imprezie, które jest dołączone do przesyłki. Podpisane oświadczenie należy zwrócić
kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

9. W przypadku braku realizacji zamówionej Usługi w Terminie realizacji Usługi, należy
skontaktować się z Markiem Domaszczyńskim – marek@sportevolution.pl.

10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi należy kierować na ww. adres mailowy.
Reklamacje można zgłaszać maksymalnie przez 5 dni roboczych od daty odebrania
przesyłki.
11. Zamówienie i opłacenie Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w
całości.
12. Wszelkie spory wynikające z realizacji Usługi rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Wykonawcy.
13. Pakiet startowy dostępny w Usłudze zawiera wszystkie elementy składowe pakietu,
niezbędne do startu w Gdynia Półmaratonie 2018, dostępne w dniu wysyłki. Pakiet nie
podlega uzupełnieniu o dodatkowe elementy (np. ulotki, drobne upominki od sponsorów),
które zostaną dodane do pakietu po terminie wysyłki.

STARTING KIT DELIVERY – RULES & REGULATIONS
1. The Rules & Regulations ("R&R") regulates the service of starting kit delivery ("Service").
2. The executor of the Service is SE Group Sp. z o.o., based in Nowa Iwiczna, ul. Zimowa
31A/28, 05-515 Nowa Iwiczna, registered in Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000360863, NIP: 951-23171-99, REGON: 142480180 ("Executor").
3. The Service involves delivery of the starting kit of the Gdynia Half Marathon 2019
("Event") to the address submitted by the Participant who ordered the Service through
the online registration form on www.SlotMarket.pl website.
4. The Service will be executed via courier service in 12/02-04/03/2019.
5. The Service is available only on the territory of the Republic of Poland.
6. To order the Service, it is required to select the option of starting kit delivery, available
in the online registration form on www.SlotMarket.pl, until February 3rd, 2019 at the
latest. Acceptance of the R&R is also required as well as payment for the Service.
7. The price of the Service is 49 PLN.
8. The Participant who ordered the Service, will be asked to sign a standard disclaimer,
usually available in the Event's race offcie, on delivery.
9. In case the Service is not executed between 12/02-04/03/2019, please contact Marek
Domaszczyński – marek@sportevolution.pl.
10. Any complaints should be sent to the above mentioned email address within 5 working
days after the starting kit delivery.
11. Order and payment for the Service means the acceptance of the R&R.
12. Any litigations regarding the Service will be settled by the court in the registration region
of the Executor.
13. The starting kit available in the Service includes all the necessary elements of the regular
starting kit of the ONICO Gdynia Half Marathon 2018, as well as other elements available
at the time of the dispatch. However, it will not be made up with other elements that may
be added to the starting kit afterwards (e.g. small sponsor gadgets, flyers etc.).

