REGULAMIN KONKURSU „Trenuj z Królem Strzelców”
§1.
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się ̨ konkurs
prowadzony pod nazwą „Trenuj z Królem Strzelców” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem” oraz
warunki, na jakich organizator Konkursu będzie mógł korzystać ́ ze zgłoszonych przez Uczestników do
Konkursu opisów.
Organizatorem Konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest Bridgestone Europe NV/SA Spółka
akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa), wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000649290, REGON: 365967759, NIP: 7822128296.
Koordynatorem Konkursu jest Spółka GOLAZO SPORTS NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen-Paal, Belgia.
Fundatorem nagród w Konkursie określonych w § 4 Regulaminu jest Bridgestone Europe NV/SA Spółka
akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa), wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000649290, REGON: 365967759, NIP: 7822128296.
a. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem strony:

http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow
5.

Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 12:00 i trwa do 23.09.2018 r. do godziny 23:59.
6. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na stronie http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow jest jednoznaczne z
podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.
7. Konkurs nie jest grą losową określoną̨ w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z
2009 r. Nr 201, poz. 1540).
8. Konkurs będzie się̨ odbywać́ zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.
§2.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
2.
3.

4.

Uczestnikiem Konkursu staje się̨ osoba, która spełnia wszystkie wymagania § 2 Regulaminu, i wypełnia
zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu.
Uczestnikiem Konkursu może być́ wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 16 lat, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.
Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru Nagrody tj. imię̨, nazwisko Uczestnika
Konkursu, adres e-mail, numer telefonu muszą być́ zgodne z rzeczywistością̨. Podanie przez Uczestnika
powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać́ wziąć udział w Konkursie.
Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych
Uczestnika wystąpi uzasadnione podejrzenie, że podane przez Uczestnika dane są̨ niezgodne z
rzeczywistością̨.
Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem oraz
akceptuje go oraz przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą przetwarzane w celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody na podstawie prawnie usprawiedliwionego
interesu Administratora, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
§3.
Zadanie konkursowe

1.

Uczestnik ma za zadanie:
a. wypełnić formularz zgłoszeniowy, w tym w szczególności odpowiedzieć na pytania zawarte w
formularzu zgłoszeniowym, o których mowa w §4 ust. 5 znajdujących się na stronie

http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow

b.
c.

potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, w tym z Informacją o przetwarzaniu jego danych
osobowych
przesłać zgłoszenie do Organizatora, klikając przycisk „Zapisz”

Ponadto, w przypadku uzyskania statusu Zwycięzcy, Uczestnik – celem odbioru nagrody – musi spełnić
pozostałe warunki Regulaminu, w szczególności opisane w § 4 ust. 6, 8 oraz 9.
2.
3.

4.
5.
6.

Uczestnik musi być autorem Zgłoszenia. Zgłoszenie nie może naruszać praw autorskich, praw własności
przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób.
Organizator może usunąć dowolne Zgłoszenie, gdy stwierdzi, że zgłoszone przez Uczestnika zgłoszenie
konkursowe:
a. narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne lub niniejszy Regulamin,
b. ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
c. zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową,
etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
d. zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
e. narusza prawa autorskie, dobra osobiste lub godność innych osób,
f. zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki „Bridgestone”).
Usunięcie Zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.
Uczestnik może dodać dowolną ilość Zgłoszeń, ale może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
Przesyłając Zgłoszenie do Organizatora, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator będzie
korzystał ze zgłoszeń konkursowych w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu.
§4.
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

1.

Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są: 70 miejsc na trening z Karolem Bieleckim na Hali Sportowej
Politechniki Świętokrzyskiej (adres: aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce). Trening odbędzie
się 13.10.2018 r.

Plan wydarzenia:





8.45 Otwarcie szatni i dystrybucja pakietów
11.00 Start sportowej części „Trenuj z Królem Strzelców”, w tym treningi indywidualne oraz grupowe
zgodne ze specyfiką pozycji na boisku
13.20 Podsumowanie wydarzenia
14.00 Lunch
W ramach nagrody laureat otrzyma: wyżywienie, opiekę trenerską oraz medyczną, pakiet treningowy,
koszulkę, spodenki. Łączna wartość nagród wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

2.
3.
4.

5.

6.

Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą̨ 3 osoby: 2 przedstawicieli
Fundatora konkursu (Bridgestone) oraz Karol Bielecki.
O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani bezpośrednią widomością wysłaną na podany w
zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej do dnia 03.10.2018 r.
Komisja ocenia odpowiedzi na następujące pytania umieszczone w formularzu rejestracyjnym:
 Z czym zmagałeś się grając w piłkę ręczną
 Na jakiej pozycji
 Czy te zmagania miały negatywny wpływ na inne obszary życia
 O czym marzysz
 Co powstrzymuje cię przed spełnieniem tego marzenia.
Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja będzie brała pod oryginalność autora. Komisja dysponuje pełną
swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzcy. Decyzja Komisji zapada większością
głosów obecnych członków Komisji.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest udzielenie pisemnej zgody potwierdzającej, że Zwycięzca przyjmuje
do wiadomości i akceptuje fakt, iż aktywność fizyczna związana z odbiorem nagrody - udział w treningu, o
którym mowa w § 4 ust. 1 - wiąże się z ryzykiem sportowym, w tym z prawdopodobieństwem doznania

obrażeń ciała, za które Organizator nie odpowiada. Osoba, która nie ukończyła 18. roku życia może
odebrać nagrodę jedynie za ww. pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Wzory oświadczeń
stanowią odpowiednio Załącznik nr 1(a) oraz (b) do niniejszego Regulaminu.
7. Do nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która nie zostanie wypłacona, a zostanie
przekazana na pokrycie należnego 11,11% zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej
wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem
zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu Zwycięzcy.
8. Celem wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zwycięzca udostępni Organizatorowi
wszelkie konieczne dane osobowe, które nie zostały przekazane wcześniej. W przypadku osoby, która nie
ukończyła 18. roku życia warunkiem odbioru nagrody jest ponadto złożenie przez jej przedstawiciela
ustawowego oświadczenia potwierdzającego dane osobowe Uczestnika zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 1 (b).
9. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zwycięzca w ciągu dwóch dni potwierdzi chęć
odbioru nagrody. W przypadku nieodesłania wiadomości zwrotnej z informacją w ciągu 2 (dwóch) dni od
informacji na temat wygranej, Zwycięzca traci prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda
pozostaje własnością Organizatora.
10. Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane przez Zwycięzcę na inne nagrody ani na ich równowartość
pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników.
§5.
Postępowanie reklamacyjne
1.

2.
3.

4.
5.

Reklamacje związane z Konkursem mogą̨ być́ zgłaszane przez Uczestników, w formie pisemnej, listem
poleconym, na adres korespondencyjny Organizatora: Bridgestone Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa).
Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż̇ do upływu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
Reklamacja powinna zawierać:
a. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji;
b. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
c. podpis reklamującego;
d. treść żądania.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń́ na drodze postepowania sądowego.
§6.
Dane osobowe

1.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestnika (oraz – jeśli dotyczy – jego przedstawiciela ustawowego)
jest spółka Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. (adres: ul.
Postępu 18B, 02-676 Warszawa (dalej powoływana jako „Administrator”). Spółka Bridgestone Europe
NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób dane
będą wykorzystywane.
Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym oraz podane przez niego ewentualnie w
późniejszym terminie w celach związanych z niniejszym Konkursem, w tym w celu wydania nagrody lub
rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

§7.
Naruszenie Regulaminu

1.
2.
3.
4.

Każde naruszenie niniejszego Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Organizator.
Podanie nieprawdziwych, bądź́ błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność́ w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie
będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
§8.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.
Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną̨ podstawą do prowadzenia Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu informując o
tym fakcie na stronie http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow. Żadna ze zmian nie będzie prowadziła do
utarty praw nabytych przez Uczestników przed taką zmianą.
Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1(a) - Wzór
OŚWIADCZENIE
o stanie zdrowia
Uczestnika

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:____________________________________
DATA URODZENIA UCZESTNIKA: __/___/_____

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż przed odbiorem nagrody w konkursie „Trenuj z Królem Strzelców” (dalej
„Konkurs”), orgaznizowanym przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, tj. udział
treningu z Królem Strzelców Karolem Bieleckim w dniu 13 października 2018 roku na hali Politechniki
Świętokrzyskiej

w

Kielcach,

zapoznałem

się

z

regulaminem

Konkursu

dostępnym

na

stronie

http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz stosować się do
wszystkich zaleceń i wskazówek Organizatora.
Jestem świadomy, iż trening obarczony jest ryzykiem sportowym i przejmuję odpowiedzialność za wszelkie
wypadki i kontuzje wynikające, w szczególności nieprzestrzegania przeze mnie zasad bezpieczeństwa.
Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania do uprawiania przeze mnie ćwiczeń. Zdając
sobie sprawę z możliwości kontuzji podczas uprawiania ćwiczeń, przyjmuję do wiadomości że ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków powinienem zapewnić we własnym zakresie. Ponadto, mam
świadomość, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, szkody i
zdarzenia losowe, w szczególności dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas treningu.

____________________

_____________________

Podpis

Data

Załącznik nr 1(b) - Wzór
OŚWIADCZENIE
przedstawiciela ustawowego Uczestnika o wyrażeniu zgody na odbiór nagrody oraz potwierdzeniu danych
osobowych dziecka

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:______________________________________
DATA URODZENIA UCZESTNIKA: __/___/_____
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA:
______________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA: _____________________________________
PESEL UCZESTNIKA: _____________________________________

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na odbiór nagrody w konkursie „Trenuj z Królem
Strzelców” (dalej „Konkurs”), organizowanym przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce przez Uczestnika, tj. na udział w/w małoletniego w treningu z Królem Strzelców Karolem Bieleckim w
dniu 13 października 2018 roku na hali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach bez opieki osób dorosłych.
Zapoznałem się z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow i
zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów zarówno przeze mnie, jak i Uczestnika oraz stosować się do
wszystkich zaleceń i wskazówek Organizatora. Jestem świadomy, iż trening obarczony jest ryzykiem sportowym
i przejmuję odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające, w szczególności nieprzestrzegania
zasad bezpieczeństwa przez Uczestnika. Oświadczam, iż Uczestnik jest zdrowy i nie istnieją żadne
przeciwwskazania do uprawiania przez niego ćwiczeń. Zdając sobie sprawę z możliwości kontuzji podczas
uprawiania ćwiczeń, przyjmuję do wiadomości że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
powinienem zapewnić we własnym zakresie. Ponadto, mam świadomość, iż Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, szkody i zdarzenia losowe, w szczególności dotyczące
zdrowia i życia uczestników podczas treningu.
Jednocześnie, na cele rozliczenia nagrody, potwierdzam w/w dane Uczestnika oraz potwierdzam, iż zapoznałem
się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w konkursie „Trenuj z Królem
Strzelców” dostępną na stronie http://bit.ly/trenujzkrolemstrzelcow.

____________________
Podpis

_____________________
Data

