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CLOVIN  CUP  
www.dezynfekcja-prania.pl 
www.wash-expert.pl 

 

Regulamin rozgrywek o puchar firmy Clovin S.A w skokach przez przeszkody  
Miłosna  Kwidzyn 

 
 

1. Fundatorem nagród w   cyklu CLOVIN CUP  jest firma Clovin S.A  będąca właścicielem stron 
www.dezynfekcja-prania.pl   www.wash-expert.pl 

2. W cykl CLOVIN CUP wchodzą zawody rozgrywane na terenie TRW Miłosna Kwidzyn w 
terminach  19-20.01.2013 oraz 9-10.02.2013 

3. Do rozgrywek może przystąpic zawodnik w każdym wieku ( bez podziału na grupy wiekowe) 
startujący w  konkursach klasy L, P oraz N 

4. Zawodnik punktuje  TYLO NA JEDNYM KONIU  którego musi wskazać PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW. W chwili gdy zawodnik startuje w danym dniu tylko na jednym 
koniu  automatycznie jest on zgłoszony do rozgrywek chyba że zastrzeże przed zawodami iż nie 
chce brać uczestnictwa w rozgrywakch CLOVIN CUP. 

5. W sytuacji gdy zawodnik  stratuje więcej jak na jednym koniu  i nie dokona zgłoszenia przed 
zawodami  którego konia wybiera do punktowania w rozgrywkach  nie otrzyma punktów 
bonitacyjnych  automatycznie przechodzą na kolejnego zawodnika. 

6. Punktacja:  Punkty bonitacyjne   liczone są z 4 dni zawodów i otrzymuje się je za zajęte miejsce w 
konkursie.  

Zawodnik może zdobyć dodatkowe punkty za Lubię to na portalu  facebook  wchodząc na stronę  
CLOVIN II SEPTON DEZYNFEKCJA PRANIA  oraz WASH -EXPERT 
http://www.facebook.com/pages/Clovin-II-Septon-dezynfekcja-prania 
http://www.facebook.com/WashExpert 

7. Zawodnicy którzy  polubili  stronę Clovin II Septona Dezynfkecja Prania oraz WashExpert  przed 
rozpoczęciem rozgrywek  automatycznie otrzymują dodatkowe punkty  bonitacyjne. 

Zawodnik może zdobyć również  punkty bonitacyjne  zakładając konto w sklepie interentowym  
www.wash-expert.pl  . Założenie konta  nie zobowiązuje  do dokonania zakupów. 

8.  Zdobywcą pucharu CLOVIN CUP  zostaje zawodnik, który w trakcie eliminacji zdobył 
największą liczbę punktów. W przypadku, uzyskania przez kilku zawodników po wszystkich 
eliminacjach identycznej ilości punktów nagrody finansowe za miejsca są sumowane i dzielone 
równo pomiędzy zawodników  zajmujących daną lokatę.   

9. Konkursy zaliczane do CLOVIN CUP  rozgrywane wg zasad podanych w propozycjach zawodów 
przez jego  organizatora tj TRW Miłosna Kwidzyn  

 
 
 

10. Punktacja za konkursy ( bez względu na jego wysokość) 

http://www.dezynfekcja-prania.pl/
http://www.dezynfekcja-prania.pl/
http://www.wash-expert.pl/
http://www.facebook.com/pages/Clovin-II-Septon-dezynfekcja-prania/310025585748317
http://www.facebook.com/WashExpert
http://www.wash-expert.pl/
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Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X 

Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
11. Punktacja za aktywność internetową  
- LUBIĘ TO  CLOVIN-II-Septon-dezynfekcja-prania  - 1 pkt 
- LUBIĘ TO  WashExpert  - 1 pkt 
- założenia konta w sklepie  www.wash-expert.pl  - 2 punkty  

     
      12  Nagrody CLOVIN CUP  
        I miejsce 500 zł 
        II miesjce  300 zł 
        III miejsce  200 zł 
        IV miesjce pranie z jednoczesną dezynfekcją  grubej derki  zimowej 
        V miejsce  pranie z jednoczesną dezynfekcją  derki polarowej  
        VI miejsce pranie  potnika  
      Zawodnicy  zajmujący w cyklu CLOVIN CUP   miejsca  I do III puchary i flots okolicznościowe 
      Zawodnicy zajmujący miejsca od I  do X  nagrody rzeczowe w postaci produktów firmy CLOVIN 
S.A 
      Wręczenie nagród za rozgrywki  CLOVIN CUP  odbędzie się po ostatnim czwartym konkursie 
      tego cyklu czyli  po konkursie klasy N w dniu  10.02.2013  
         
     W razie pytań dotyczących rozgrywek CLOVIN CUP należy zwracać się  do   Anny Twardowskiej   
      a.twardowska@clovin.com.pl 
      anna@twardowscy-konie.pl 
     tel. 602 594 555 

http://www.wash-expert.pl/
mailto:a.twardowska@clovin.com.pl
mailto:anna@twardowscy-konie.pl

