
REGULAMIN KONKURSU: „TRENING Z CHODAKOWSKĄ”.

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „TRENING Z CHODAKOWSKĄ” („Konkurs”) jest
Galeria Krakowska,  ul.  Pawia 5, Kraków. Partner Konkursu to: Biuro Promocji
Studio 2 A.  Mateja,  M.  Marczyk-Muszyńska z  siedzibą przy  ul.  Pszczelnej  36,
Kraków.
1.2. W trakcie trwania Konkursu treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na
fanpage'u  Galerii Krakowskiej: www.facebook.com/galeriakrakowska w zakładce
notatka  Konkurs  -   „TRENING  Z  CHODAKOWSKĄ”  oraz  na  stronie
www.galeriakrakowska.pl.
1.3.  Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie
Konkursu  („Regulamin”),  a  każde  zgłoszenie  Uczestnika  do  Konkursu  na
warunkach  określonych  
w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu i go akceptuje.
1.4. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
1.5. Uczestnicy Konkursu nadsyłają zgłoszenia poprzez odpowiedź w komentarzu
pod konkursowym postem zamieszczonym na fanpage'u  Galerii  Krakowskiej:
www.facebook.com/galeriakrakowska

2. ZASADU UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Do udziału w Konkursie uczestnicy przesyłają zgłoszenia w komentarzu, w
terminie do 12.06.2017 roku do godz. 23:59.
2.2. Dokładny czas przyjmowania zgłoszeń do Konkursu liczony jest od momentu
opublikowania  informacji  o  tym  na  fanpage’u  strony:
http://www.facebook.com/galeria.krakowska.
2.3. Finalistami  Konkursu  zostanie  700  uczestników,  którzy  jako  pierwsi
poprawnie  rozwiążą  zadanie  konkursowe,  zamieszczą  odpowiedź  pod
konkursowym postem i otrzymają potwierdzenie od Organizatora o wygranej w
prywatnej wiadomości.
Finaliści  zostaną  poinformowani  o  wygranej  w  prywatnej  wiadomości  za
pośrednictwem facebooka Galerii Krakowskiej najpóźniej do godz. 12:00 w dniu
13.06.2017 roku.
Informacja o wybranych finalistach zostanie również opublikowana na fanpage’u:
http://www.facebook.com/galeria.krakowska.
Jeżeli po 24h od otrzymania wiadomości finalista nie potwierdzi swojej obecności
na treningu, Organizator wybierze kolejną osobę.
2.4.  Odpowiedź  do  Konkursu  musi  zawierać  poprawną odpowiedź  na  pytanie
konkursowe.
2.5.  Spośród  nadesłanych  zgłoszeń  Organizator  nagrodzi  pierwsze  700  osób,
które poprawnie odpowie na pytanie konkursowe. 
2.6.  W  Konkursie  wezmą  udział  wyłącznie  zgłoszenia,  które  dotrą  do
Organizatora  w  okresie  trwania  zgłoszeń  określonym w pkt.  2.1,  spełniające
warunki Regulaminu.
2.7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia  zagubione  przez
system informatyczny i nieprawidłowe działanie serwera poczty.
2.8. Do odbioru nagrody uprawnione są wyłącznie osoby spełniające wymagania
określone w pkt.3.1
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2.10.  Finaliści  Konkursu  zgadzają  się  na  prezentację  własnego  wizerunku  na
zdjęciach i materiałach video relacjonujących „Trening z Chodakowską” w dniu 17
czerwca  2017  r.  oraz  na  stronach  www  oraz  na  wszystkich  kanałach
społecznościowych: Galerii Krakowskiej, Studio 2, Bebio.
2.11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalenia wizerunku
każdego z finalistów Konkursu na taśmie filmowej w zapisie cyfrowym, w postaci
zdjęć oraz opublikowania i rozpowszechniania jego wizerunku. Odmowa zgody na
wykonanie zdjęcia oraz utrwalenia wizerunku na taśmie filmowej i jej publikacji
oznacza, że zwycięzca zrzeka się prawa do nagrody.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie:
a) każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks  cywilny  (Dz.U.  z  1964  r.,  Nr  16,  poz.  93  ze  zm.),  zamieszkała  na
terytorium Polski.
b) osoba akceptująca ten Regulamin Konkursu;
c) osoba akceptująca Regulamin Treningu, która oświadczy pisemnie, że nie ma
przeciwwskazań  do  wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  i  uczestniczy  w  nich  na
własną odpowiedzialność;
d) osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w
procesie rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w Treningów Fitness,
a to zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.
jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.);
e)  wyrazi  zgodę  na  utrwalanie  wizerunku  i  korzystanie  z  niego  w  celach
promocyjno-reklamowych  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  przez
Organizatora, ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. i Spółkę „BEBIO” Sp. z
o.o. z/s w Warszawie oraz przez osoby trzecie z nią współpracujące. 
3.2.  Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy
sklepów  w  Galerii  Krakowskiej,  osoby  wyznaczone  przez  Organizatora  do
przeprowadzenia  nadzoru  nad  przebiegiem  Konkursu,  pracownicy  podmiotów
współpracujących  z  Organizatorem,  jak  również  osoby  bezpośrednio
zaangażowane  w  przygotowanie,  pracownicy  którejkolwiek  z  agencji  lub
podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób.
3.3.  Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt.  3.2 powyżej,
rozumie  się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

4.1.  Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  w  celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i  nie będą przetwarzane do innych
celów.
4.2. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
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4.3.  Akceptując  Regulamin  Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na
wykorzystywanie  jego  zgłoszenia  konkursowego  do  celów  Konkursu  oraz  do
celów reklamowych.

5. NAGRODY

5.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest „Organizator” konkursu.
5.2. W Konkursie zostanie przyznane 700 nagród.
5.3. Nagrodą jest otrzymanie identyfikatora umożliwiającego wejście i trening w
strefie treningowej podczas eventu: „Trening z Chodakowską” 17 czerwca 2017
roku na terenie Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy Galerii Krakowskiej.
5.4. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
5.5. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru nagrody na inną osobę.
5.6.  Organizator nie będzie zobowiązany do wpłaty równowartości nagrody ani
pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika.
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
osobowych  przez  Uczestnika,  za  zmianę miejsca pobytu  Uczestnika w trakcie
trwania  Konkursu  lub  zmianę  innych  danych  osobistych,  które  zostały
zamieszczone w przesłanym formularzu zgłoszeniowym, a które uniemożliwiają
odszukanie Uczestnika w celu poinformowania go o udziale w  Konkursie.
5.8. Przed odbiorem Nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z
Regulaminem  Treningu  i  zaakceptowania  go  oraz  podpisania  Oświadczenia
udziału w Treningu. 
5.9. Odbiór Nagrody – odebranie identyfikatora jest możliwe tylko i wyłączenie
poprzez okazanie potwierdzenia od Organizatora, czyli wiadomości z informacją o
otrzymaniu Nagrody podczas rejestracji w dniu. 17.06.2017 roku od godz. 10:00
w miejscu Treningu.

6. INNE POSTANOWIENIA

6.1.  Organizator  informuje,  że  Konkurs  nie  jest  w  żadnym  zakresie
sponsorowany,  wspierany,  administrowany,  ani  stowarzyszony  z  portalem
www.facebook.com.  Facebook  jest  znakiem  towarowym  zastrzeżonym  przez
Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave,
PaloAlto  CA  94  304.  Informacje  podawane  przez  Uczestników  Konkursu  są
informacjami  podawanymi  Organizatorowi,  a  nie  portalowi  www.facebook.com
Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
przez Organizatora.
6.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6.3.  W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  czasie  trwania  Konkursu
wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania
przez  Uczestnika  zasad  Regulaminu  Konkursu  Organizator  ma  prawo
nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika   z Konkursu. Organizator zastrzega,
iż  w  tych  okolicznościach  nie  będzie  ponosić  żadnej  odpowiedzialności  wobec
takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
6.4.  Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych
czynności  organizacyjnych,  administracyjnych  i  innych  w  ramach  realizacji
Konkursu,  podwykonawcom  Organizatora.  Powierzenie  obowiązków
podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie
podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
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6.5.  Wszelkie  dodatkowe  informacje  o  Konkursie,  związane  z  jego
funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres:
biuro@studio2.pl.
6.6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  Konkursu  bez
podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Konkursie.
6.7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11.
2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.).
6.8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje
Organizator Konkursu.
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