
 

 

Regulamin Snow Test Challenge 

 

1. Organizatorem testu jest Feel The Flow 

2. Ideą testu jest promocja i rozpowszechnianie różnorodnych form narciarstwa i 
snowboardingu poprzez jazdę na sprzęcie dostosowanym do aktualnych warunków 
śniegowych oraz umiejętności testera, oraz umożliwienie zapoznania się z najnowszym 
sprzętem sportowym dostępnym na rynku jak i trendami w narciarstwie i snowboardingu. 

3. Do testu organizator udostępnia sprzęt narciarski marek Rossignol oraz Dynastar w 
kategoriach: Slalom FIS, Slalom, Giant Slalom (masters), Giant Slalom, All Mountain, On Piste, 
Lady, Freeride, Freestyle oraz sprzęt snowboardowy marki Rossignol w kategoriach Freestyle 
i Freeride 

4. Osoba zgłaszająca się do testu otrzymuje karty testerskie, imienną legitymację oraz teczkę 
testera. Dzięki temu uczestnik testu może opiniować testowany sprzęt. Po skończonym teście 
wszystkie opinie uczestników testu, przekazywane są przez Organizatora do specjalistów z 
firm Rossignol i Dynastar.  

5. Karty testerskie, legitymację oraz teczkę testera uczestnik testu otrzymuje w momencie 
przystąpienia do testu. 

6. Sprzęt testowy wydawany jest uczestnikowi po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem i 
za pokwitowaniem oraz po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

7. Sprzęt testowy udostępniany do testu w dwóch wariantach:  

-  ½ dnia w godzinach 9:00-12:00 lub 12:30-15:30 

- cały dzień w godzinach 9:00- 15:30 

8. Uczestnik testu, który oceni przynajmniej 3 zestawy sprzętu i wyrazi swoje opinie na karcie 
testera bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród: na koniec swojego wyjazdu nagrody 
niespodzianki oraz nagrody głównej na koniec sezonu 16/17 (narty lub deska snowboardowa)  

9. Za udział w teście Organizator nie pobiera opłaty jednakże w celu zapewnienia jak najwyższej 
jakości przygotowania oferowanego przez Organizatora sprzętu (ostrzenie, smarowanie, 
renowacja ślizgów) korzystanie ze sprzętu wiąże się z uiszczeniem opłaty serwisowej w 
kwocie 10 lub 15 euro/zestaw . 

10. Sprzęt przeznaczony do testów nie jest objęty ubezpieczeniem, kwitując odbiór sprzętu 
osoba testująca odpowiedzialna jest za jego zagubienie, utratę  lub zniszczenie mechaniczne 
inne niż powstałe w trakcje używania go zgodnie z przeznaczeniem, aż do momentu 
pokwitowania zwrotu sprzętu przez osobę do tego upoważnioną ze strony organizatora i do 
kwoty faktycznej wartości testowanego zestawu sprzętu sportowego. 

 



 

 

    

 

 

 

 


