
 

Regulamin Mistrzostw Świata w Prasowaniu Strima Open 
 
 
 

1. 
 
Organizatorem konkursu pod nazwą „Mistrzostwa Świata w Prasowaniu Strima Open” 
zwanego dalej „Mistrzostwami” jest  STRIMA spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, adres Swadzim, 62-080 Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 54, wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000064216 prowadzonego w Sądzie Rejonowym 
dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 7810000099, REGON: 00486625100000. 
tel. +48 61 8950950, fax. +48 61 8950 951 
 
 

2. 
 
Sponsorem nagród jest Organizator. 
 
 

3. 
 
Organizator oświadcza, że Mistrzostwa są finansowane ze środków własnych. 
 
 

4. 
 
Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny. Organizator gwarantuje wszystkim 
Zawodnikom bezpłatne zaproszenia uprawniające do wstępu na teren Ptak 
Warsaw Expo w Nadarzynie w czasie Mistrzostw. 
 
 

5. 
 
Miejscem organizacji Mistrzostw będzie Ptak Warsaw Expo, hala D - 
al. Katowicka 62, 05- 830 Nadarzyn, Polska. 
 
 

6. 
 

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniach 20-21 listopada 2019 roku.  
2. Mistrzostwa składają się z dwóch etapów:  

a. Eliminacji, które odbędą się w dniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 
10:00  

b. Finału, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 
16:00 

 
 



7. 
 

1. W Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, z wyjątkiem 
pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych 
osób biorących udział w przygotowaniu Mistrzostw.  

2. Zgłoszenie Uczestnictwa jest jednoznaczne z faktem posiadania praktyki 
i przeszkolenia w zakresie bezpiecznego używania urządzeń 
prasowalniczych. 

 
 

8.  
 
Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest: 

1. Wypełnienie „Zgłoszenia Uczestnictwa”. Dokument można wypełnić za 
pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem 
www.strima.com, dostarczyć je osobiście do siedziby Organizatora, pocztą 
tradycyjną na adres siedziby Organizatora, bądź pocztą elektroniczną na 
adres: strimaopen@strima.com  

2. By Zgłoszenie Uczestnictwa było skuteczne musi zostać prawidłowo 
wypełnione.  

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 17 listopada 2019 (decyduje data 
doręczenia osobistego do siedziby Organizatora, data wysyłki elektronicznej 
lub data stempla pocztowego). 

4. Otrzymanie  „imiennego zaproszenia”, które Organizator wyśle uczestnikom 
Mistrzostw. 

 
 

9. 
 

1. Zgłoszenie Uczestnictwa może być dokonane bezpośrednio przez 
Uczestnika lub przez Pracodawcę w imieniu zatrudnianego pracownika pod 
warunkiem zaakceptowania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.  

2. Pracodawca  może zgłosić do udziału w Mistrzostwach dowolną liczbę 
Uczestników.  

 
 

10. 
 

1. Liczba Zawodników jest ograniczona,  
2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Mistrzostwach decyduje termin 

zgłoszenia,  
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do 

redukcji ilości startujących Uczestników, reprezentujących jednego 
Zgłaszającego oraz do przeprowadzenia wstępnych eliminacji, a także do 
ograniczenia osób startujących. 

 
 
 
 

http://www.strima.com/


11. 
 

1. Każdy Uczestnik bierze udział w Mistrzostwach na własną 
odpowiedzialność i ryzyko.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kontuzje, urazy, 
uszkodzenie ciała bądź uszczerbek na zdrowiu doznane przez 
Uczestników  podczas Mistrzostw, chyba że powstały z wyłącznej winy 
Organizatora. 

 
 

12. 
 
Zasady konkursu w formie pytań i odpowiedzi 
 
Na jakim sprzęcie odbędą się zawody? 
 
Zawody odbędą się na specjalnie przygotowanych, 5 stanowiskach 
prasowalniczych. Dokładny opis stanowiska pracy i specyfikacja prasowanej 
odzieży zostanie opublikowane do dnia 1 listopada 2019 roku na stronie 
www.strima.com 
 
W eliminacjach stanowiska będą losowane przez Uczestników przed startem, 
a w finale Uczestnicy będą mieli prawo wyboru stanowiska według zajętych 
w eliminacjach miejsc. Każdy będzie miał możliwość 5 minutowej rozgrzewki na 
wylosowanym stanowisku, ponadto Organizator zaprezentuje na stoisku targowym 
inne stoły prasowalnicze PRIMULA, dzięki czemu zawodnicy będą mieli możliwość 
zapoznania się wcześniej ze sprzętem. 
 
Jaki będzie harmonogram zawodów? 
Pierwszym etapem Mistrzostw będą Eliminacje, które odbędą się w dniu 20 listopada 
2019 roku o godzinie 12. 
Drugim etapem Mistrzostw będzie Finał, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 
roku o godzinie 16. 
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród finalistom nastąpi zaraz po finale. 
W dniu 20 listopada od godziny 9 do godziny 12 odbędzie się trening i zapoznanie 
się ze sprzętem, na którym będą odbywały się mistrzostwa. 
 
Jakie będą kryteria oceny? 
W obu etapach Mistrzostw decydować będzie ogólna liczba zdobytych punktów, 
a w przypadku równej ilości punktów lepszy czas. 
Maksymalna ilość punktów: 60. 
Uczestników będzie oceniać cztero-osobowe Jury, którego skład osobowy zostanie 
podany do wiadomości Uczestników w dniu Eliminacji.   
 
W Finale wystartuje 10 Uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów 
w Eliminacjach. Wynik eliminacji nie sumuje się z punktacją finału. Finał jest 
niezależnym startem. Zdobywcą GRAND PRIX MISTRZOSTW ŚWIATA W 
PRASOWANIU STRIMA OPEN zostanie Uczestnik, który uzyska największą ilość 
punktów w Finale, a w przypadku równej ilości punktów decydować będzie 
najkrótszy zmierzony czas. Te same kryteria określą zdobywców kolejnych miejsc. 



W Mistrzostwach Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach: jakości 
prasowania, czas prasowania oraz styl prasowania. W każdej kategorii maksymalnie 
Uczestnik może otrzymać 20 punktów.  
Szczegółowe zasady przyznawania punktów w poszczególnych kategoriach zostały 
określone poniżej.  
 
JAKOŚĆ 
 
Za bezbłędne wykonanie prasowania można zdobyć maksymalną ilość 
20 punktów. Każdy błąd jakościowy (na przykład odbicie szwu) będzie powodował 
odjęcie 1 punktu.  
 
CZAS 
 
Jury po przeprowadzeniu próby w dniu zawodów, określi limit czasu prasowania, 
który zostanie zakomunikowany przed rozpoczęciem Mistrzostw. Uczestnik, który 
zmieści się w określonym limicie otrzyma 20 punktów. Za każde rozpoczęte 
15 sekund opóźnienia, odjęty zostanie 1 punkt. Czas prasowania będzie mierzony 
przez sędziów stanowiskowych, od momentu usłyszenia komendy „Start”, do 
momentu zakończenia prasowania. 
 
Jeżeli czas prasowania przekroczy o 5 minut, wyznaczony przez jury limit, 
Uczestnik uzyska 0 punktów w tej kategorii, a jego start zostanie przerwany. 
Jednakże otrzyma punkty za jakość i styl prasowania. 
 
STYL PRASOWANIA 
 
Jury będzie w sposób niezależny oceniać styl prasowania, poprzez przyznanie 
punktów. Każdy juror może przyznać od 1 do 5 punktów. Maksymalna ilość punktów 
zdobytych za styl wyniesie 20. Pod pojęciem „styl prasowania” oceniane będą 
między innymi: styl i rytm pracy, stosowanie odpowiednich proporcji pomiędzy 
parowaniem a suszeniem, umiejętne wykorzystanie postawionych do dyspozycji 
stołów prasowalniczych i prasulcy. 
 
Protesty – Reklamacje  
 
Każdy z Uczestników ma prawo do złożenia protestu - najpóźniej w 15 minut po 
ogłoszeniu jego wyniku. Protest powinien być złożony ustnie bądź na piśmie Jury 
Mistrzostw. Ewentualne protesty zostaną rozpatrzone przez Jury w trybie 
natychmiastowym, nie później jednak niż do ogłoszenia zwycięzców Mistrzostw. 
Decyzje Jury będą ostateczne i nieodwołalne. 
 

13. 
 
Nagrody: 
Wyłącznym sponsorem nagród jest Organizator. Nagrody zostaną przyznane na 
podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Nagrody przyznawane są 
w dwóch kategoriach osób: Zgłaszający (jeżeli był Pracodawcą) oraz Uczestników.  
 
 



Zgłaszający: 
 
I miejsce – Tytuł GRAND PRIX: Stół do prasowania PRIMULA PERFECT PD3811 
S+B SET oraz generator pary PRIMULA VAPORMAT 2-6 400V 6kW o łącznej 
wartości 20.980 zł 
 
II miejsce: Stół do prasowania i generator pary PRIMULA TAILOR DOB S+B SET 
+ ATMOS with Steam Iron ECO 1700P o łącznej wartości 6.080 zł 
 
III miejsce: Stół do prasowania i generator pary TV 3811 NEW + Magic Inox – 
version: TV 3811 S+B + MAGIC INOX o łącznej wartości 4.420 zł 
 
 
Pracodawcy delegujący 5 finalistów otrzymają Certyfikaty Mistrzowskiego 
Prasowania. 
 
Uczestnicy: 
I miejsce – Tytuł GRAND PRIX 10.000 zł 
II miejsce 5.000 zł 
III miejsce 3.000 zł 
Nagrody dla Uczestników mają postać wyłącznie pieniężną.  
 
Ponadto każdy Uczestnik otrzyma Dyplom Uczestnika Mistrzostw Świata 
w Prasowaniu. 
 
 

14. 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość: 
- do odwołania Mistrzostw z ważnych powodów bez podania przyczyny, 
 
- do nie przyznania GRAND PRIX w przypadku, gdy poziom zawodów będzie 
istotnie odbiegał od standardów znanych Organizatorowi. 
 

15. 
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Mistrzostw w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z poniższych przyczyn:  

1. naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, 
2. uzasadnionej obawy, iż Uczestnik w sposób nieuprawniony ingeruje w przebieg 

Mistrzostw lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego lub dobrymi obyczajami,  

3. naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
4. niestosowania się do poleceń i instrukcji wydawanych przez Organizatora, 
5. zakłócanie przebiegu i porządku  Mistrzostw, w szczególności w sytuacji, gdy 

Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub 
innych substancji o podobnym działaniu lub swoim zachowaniem w inny sposób 
naraża Organizatora na szkody bądź zagraża innym Uczestnikom Mistrzostw.  

 
 
 



16. 
 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L119 z 2016 r.) dalej zwanego 
RODO, Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach 
Mistrzostw jest Organizator – Strima spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Swadzimiu ul. Poznańska 54, 62-080 
Tarnowo Podgórne, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064216 
prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

2. Uczestnicy przystępując do Mistrzostw wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez Administratora danych osobowych należących do kategorii danych 
zwykłych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko pracy, 
telefon kontaktowy oraz adres e-mail. 

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych 
w zakresie wskazanym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 
konieczne do wzięcia udziału w Mistrzostwach.  

4. Uczestnik przystępując do Mistrzostw wyraża zgodę na publikację swoich 
danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody.  

5. Do zakończenia Mistrzostw Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem 
Mistrzostw wysyłając na adres e-mail … wiadomość o temacie "Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę 
Mistrzostw, podane uprzednio w Zgłoszeniu Udziału dane osobowe oraz 
adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. 
Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Mistrzostwach oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, 
jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

6. Dane osobowe o których mowa w ust. 2 będą przetwarzane przez 
Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO jedynie w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych 
z realizacją Mistrzostw.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia 
zakończenia Mistrzostw, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich 
przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.  

9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

10. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  



17. 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania skarbowe, 

cywilno-prawne czy inne, które wynikają z faktu otrzymania nagrody przez 
Uczestnika Mistrzostw. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.strima.com.Ewentualne spory odnoszące się i wynikające 
z Mistrzostw będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje 
Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks 
Cywilny.  

4. Mistrzostwa nie są grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach hazardowych i nie podlega rygorowi tej ustawy.  

5. Organizator ma prawo do zmiany treści Regulaminu orz jego wyłącznej 
interpretacji.  

6. Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady Mistrzostw.  
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019. 

http://www.strima.com/

