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§ 1. 

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 

1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem 

"Wymyśl hasło dla Generacji Fitness!". 

2. "Organizator" – organizator Konkursu Generacja Fitness ul. Ogrodowa 12, 62-081 Przeźmierowo 

3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności Prawnych. Osoby ograniczone w zdolności 

do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna  

prawnego. 

  

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulamin dostępny jest na 

https://www.facebook.com/GeneracjaFitness oraz www.generacja-fitness.pl 

Konkurs prowadzony jest w dniach 16.04.2014 do 26.04.2014. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia bądź 

skrócenia terminu konkursu. 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.) 

3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych 

osobowych będą wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

  

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem. Uczestnictwo w 

Konkursie jest dobrowolne. Wysłanie swojego zgłoszenia w ramach Konkursu oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie 

uniemożliwi otrzymanie nagrody. 

§ 4 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez 

Organizatora. 

2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej ( 

wypełniając wszystkie pola) własną propozycję hasła. Ostateczny dzień dostarczenia zgłoszenia  to 24.04.2014 roku, 

godzina 23.59. 

4. Zasady nagradzania zwycięzców: 

Konkurs rozpocznie się w dniu 16.04.2014 roku i będzie trwał do dnia 26.04.2014. wyniki ogłoszone zostaną o 11.00 

26.04.2014. Przy wyznaczaniu zwycięzców brana jest pod uwagę ocena merytoryczna specjalnie powołanej komisji. 

Decydującą rolę w decyzji jury będzie miała jakość, styl i oryginalność zgłoszenia. 

a. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie propozycji hasła  

b. Jedna osoba może zaproponować dowolną ilość haseł w trakcie trwania konkursu, 

c. Po upływie tego czasu Organizator przystępuje do weryfikacji przysłanych bądź dostarczonych prac, 

d. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania zgłoszeń hasła: 

- które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne; 

- które już istnieje na rynku polskim; 

- zawierającego nazwę lub hasło już zastrzeżone lub prawami autorskimi, 

- zawierające więcej niż 40 znaków łącznie ze spacjami. 

https://www.facebook.com/GeneracjaFitness


e. Wyniki konkursu będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.generacja-fitness.pl, oraz w serwisie 

Facebook.com w dniu 26.04.2014r. o godzinie 11.00 

  

§ 5 

NAGRODY 

Nagrodzone zostanie 10 osób z najlepszymi hasłami.  

1 miejsce: Nagrodą jest wyjazd do Hiszpanii zorganizowany przez bike-advenute* (dla 1 osoby) oraz 

markowa koszulka kolarska Vezuvio z logo sponsorów 

2 miejsce: Karnet do Generacji Fitness ( dla jednej osoby) ważny dwa miesiące oraz markowa koszulka 

kolarska Vezuvio z logo sponsorów 

3 miejsce: Karnet do Generacji Fitness ( dla jednej osoby) ważny jeden miesiąc oraz markowa koszulka 

kolarska Vezuvio z logo sponsorów 

4-10 miejsce: markowa koszulka kolarska Vezuvio z logo sponsorów. 

 

2. Organizator skontaktuje się z osobami nagrodzonymi, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres mailowy, z 

którego wpłynęło zgłoszenie do konkursu, w ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia wyników. 

3. Przewidziana nagroda będzie do odbioru osobiście w siedzibie klubu przy ul. Ogrodowej 12 w Przeźmierowie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, a w szczególności w przypadku: 

a) podania błędnych, niepełnych danych (w tym danych) adresowych Uczestnika, 

b) podania danych uczestnika po upływie wyznaczonego terminu. 

6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w 

wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.  

7. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

8. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, 

a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora. 

10. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z 

późn. zm.). 

  

§ 6. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

  

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim. 

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami 

współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających 

zasady etykiety. 

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, zostaną 

wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

5. Uczestnik  wyraża zgodę  na opublikowanie  swojego imienia na Facebooku organizatora. 

  

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach 

działań marketingowo-promocyjnych Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 

będzie umieszczona na stronie www.generacja-fitness.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie 

www.generacja-fitness.pl. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń do 

Konkursu i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. Organizator nie odpowiada także za problemy 

techniczne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń w Konkursie 

bez podania przyczyny. 

http://www.generacja-fitness.pl/
http://www.generacja-fitness.pl/
http://www.generacja-fitness.pl/


5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą 

go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Zasady Konkursu dostępne będą na stronie www.generacja-fitness.pl 

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

9. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie 

charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania na Profilu Facebook organizatora, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu Facebook. 

11. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

12. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu 

 

*szczegóły wyjazdu na www.bike-adventure.pl. Nagroda obejmuje: koszt ubezpieczenia, noclegi w apartamencie, 

śniadania, obiadokolacje, wypożyczenie roweru , opłatę dla instruktora. Nie obejmuje kosztów przelotu do Hiszpanii. 

Najbliższy termin wyjazdu 14.05 -21.05. destynacja: Torrevieja. Możliwy inny termin wyjazdu na kolejny turnus.  
 

 

 

http://www.bike-adventure.pl/

