REGULAMIN KONKURSU
„Mój bieg - moje Westerplatte”

I. DEFINICJE
1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Mój bieg - moje Westerplatte” na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
2. „Organizator” – Gmina Miasta Gdańska w imieniu, której działa Gdański Ośrodek Sportu, 80-221
Gdańsk, ul. Traugutta 29, REGON 000589228 reprezentowanym przez: Leszka Paszkowskiego Dyrektora
3. „Uczestnik” - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest
użytkownikiem serwisu Facebook, zgodne z wymogami Regulaminu Konkursu, a także widnieje na
liście osób zapisanych i opłaconych startujących w 55. Biegu Westerplatte (lista startowa dostępna jest
pod linkiem: http://zapisy.sts-timing.pl/197/lista.php).

II. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zamieszczone pytania i/lub zadania,
zamieszczone w opisie Konkursu, w komentarzu pod postem na Facebooku, w wydarzeniu 55. Bieg
Westerplatte: https://www.facebook.com/events/1980497022183151/
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs.
2. Konkurs jest przeprowadzany w serwisie społecznościowym Facebook w wydarzeniu 55. Bieg
Westerplatte pod adresem: https://www.facebook.com/events/1980497022183151/
3. Konkurs trwa od 18 sierpnia 2017 r. kiedy to nastąpi publikacja postu informującego o rozpoczęciu
konkursu do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 23:59.
4. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed
przystąpieniem do Konkursu. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na warunki
Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w
Konkursie i zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, które widnieją na liście osób zapianych i opłaconych na 55. Bieg Westerplatte
(lista startowa dostępna jest pod linkiem: http://zapisy.sts-timing.pl/197/lista.php).
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również
małżonkowie, rodzina pracowników Organizatora. Przez członków rodziny, o których mowa w
ustępie powyższym rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytania i/lub zadania, które jednorazowo
pojawią się w wydarzeniu 55. Bieg Westerplatte na Facebooku. Odpowiedzi należy udzielić w
komentarzu pod opublikowanym postem.
2. Konkurs trwa od 18 sierpnia r. kiedy to nastąpi publikacja postu informującego o rozpoczęciu
konkursu do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 23:59.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwa Organizator.
4. Nagrodzona zostanie jedna najbardziej pomysłowa i oryginalna odpowiedź.
5. Uczestnik udzielając odpowiedzi w Konkursie oświadcza tym samym, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych przez
niego danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).
6. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w tym do
usunięcia jego zgłoszenia, który postępował niezgodnie z Regulaminem, lub wykorzystywał fałszywe
profile użytkownika w serwisie Facebook. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia
odpowiedzi, która będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków
towarowych, zawierać będzie treści sprzeczne z prawem, naruszać będzie dobre imię Organizatora,
będzie zawierała treści obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, bądź
też zawierać będzie treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji
Konkursu.
3. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i rzeczywistym
stanem. Jeżeli podane przez niego dane są niezgodne z prawdą lub rzeczywistym stanem, Organizator
Konkursu może uznać to za naruszenie Regulaminu Konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.922 t.j.), Uczestnik podaje dane
osobowe dobrowolnie, zachowując prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich
poprawienia poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres administratora
danych osobowych.

VI. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Zwycięzcą Konkursu zostanie jedna osoba, która zdaniem Organizatora prześle najbardziej
pomysłową i oryginalna odpowiedź.
3. Informacja o zwycięzcy będzie opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym.
5. Zwycięzca od dnia publikacji wyników ma 3 dni na dostarczenie na adres info@biegwesterplatte.pl
danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz adres email.
6. Organizator po otrzymaniu danych osobowych kontaktuje się ze zwycięzcą w celu ustalenia zasad
odbioru nagrody.
7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

VII. NAGRODY
1. Nagrodą dla zwycięzcy jest voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie on-line firmy
Brubeck: http://www.brubeck.pl/pl/sklep. Sponsorem nagrody w Konkursie jest BRUBECK Oficjalny Partner Techniczny Biegu Westerplatte.
2. Zwycięzca Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody w terminie 1 tygodnia, od dnia
ogłoszenia wyników przez Organizatora.

VIII. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo do reklamacji wyboru przez Organizatora zwycięzcy Konkursu w ciągu 7 dni
od daty ogłoszenia wyników.
2. Zwycięzca ma prawo do reklamacji otrzymanej nagrody tylko w przypadku jej wadliwości.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, wysłanego w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem
na adres mailowy info@biegwesterplatte.pl. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 7 dni.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania
odpowiedzi i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia Konkursu oraz
publikacji wyników Konkursu.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć go na
każdym etapie Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
7. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.biegwesterplatte.pl
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebooku ani z nim związany, a Uczestnik niniejszym zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności.

