REGULAMIN KONKURSU: „Tenisowa zagryw'KIA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Tenisowa zagryw'KIA i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem konkursu jest RM FILIPOWICZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Klimeckiego 25, 30-705 Kraków. NIP: 679 310 78 87 (dalej: Organizator)
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 19.07.2021 o godzinie 12:00 i trwać będzie do 26.07.2021 do godziny 12:00.
4. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.
5. Konkurs nie jest organizowany ani wspierany przez portal Facebook.
6. Organizator konkursu nie odpowiada za czasowe usterki i przerwy w działaniu portalu Facebook.
7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
b) poprawnie wykona zadanie konkursowe, tzn. Odpowie na pytanie konkursowe zadane w treści postu w komentarzu
pod zdjęciem konkursowym.
c) zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin
d) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Spółki RM Filipowicz.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009
r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych
do tej ustawy.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY
1. Przyznana zostanie 1 nagroda:
Dwie wejściówki (dla zwycięzcy konkursu wraz z osobą towarzyszącą) na kort tenisowy (1h gry).
Vouchery można zrealizować w poniższych obiektach sportowych w godzinach ich otwarcia.

Fame Sport Club Tenis
Jana Dekerta 21, 30-703 Kraków
lub
Klub Sportowy Grzegórzecki
Aleja Pokoju 16, 31-543 Kraków

Voucher należy wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie osoba wyłoniona przez Jury.
Udział w konkursie można zgłaszać zarówno na portalu Facebook oraz Instagram.
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook.
3. Każdy Uczestnik może udzielić dowolnej ilości odpowiedzi konkursowych.
4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wybierze
spośród wszystkich odpowiedzi jedną.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone pod postem konkursowym najpóźniej dnia 27.07.2021 do
godziny 12:00. W celu odebrania nagrody Uczestnik powinien skontaktować się przez wiadomość prywatną na
platformie Facebook.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zwycięzca powinien nadesłać wiadomość prywatną w terminie trzech
dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem utracenia prawa do nagrody.

§ 4 DANE OSOBOWE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:
imienia, nazwiska oraz danych do wysyłki niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez
niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w
związku z wydaniem nagrody.

