Regulamin konkursu "Bieżnia oczami biegacza”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Fundacja Wychowanie przez
Sport, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem(dalej "Regulamin").
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.12.2017r. o godzinie 12.00 i potrwa do odwołania
(dalej "Czas Trwania Konkursu").
4. Czas trwania Edycji Konkursu każda niedziela godz. 12:00 - czwartek godz. 12:00
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 16 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na zrobieniu zdjęcia podczas aktywności na bieżni,
przedstawiające zarówno osobę/osoby jak i stadion lekkoatletyczny (tj.bieżnia lekkoatletyczna).
c) zdjęcie należy przesłać na adres e-mail: fundacja@wychowanieprzezsport.pl w tytule
wiadomości wpisać: konkurs "Bieżnia oczami biegacza", a w treści wiadomości podać następujące
informacje: Imię i nazwisko uczestnika, rozmiar koszulki, numer telefonu oraz adres
korenspondecyjny.
2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie
do Konkursu (dalej: "Zgłoszenie”).
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji
lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym
podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1.Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające
warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Od niedzieli godz. 12:00 do czwartku godz. 12:00 w ciągu Okresu Trwania Konkursu trwają
poszczególne Edycje Konkursowe.
3. Uczestnik podczas trwania danej edycji konkursu, może przesłać jedno Zgłoszenie zawierające
jedno zdjęcie.
4. Konkurs odbywa się według następujących zasad:
a) zrobienie zdjęcia przedstawiającego osobę/osoby podczas aktywności fizycznej na tle stadionu
lekkoatletycznego
b) przesłanie Zgłoszenia na podany e-mail w terminie poszczególnej Edycji Konkursowej

c) konkurs rozstrzyga organizator
d) zwycięskie zdjęcie będzie publikowane w każdy poniedziałek tuż po zakończeniu Edycji, w
której zdjęcie brało udział, na stronie www.biegambolubie.com.pl oraz na fanpagu BiegamBoLubię.
§ 4 Nagrody
1. W konkursie dla każdego zwycięzcy poszczególnej Edycji Konkursowej przewidziano nagrodę
w postaci oficjalnej koszulki akcji BiegamBoLubię
2. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://biegambolubie.com.pl/
oraz na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BiegamBoLubie/
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących
przepisów jest wyłącznie Fundacja Wychowanie przez Sport, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z
wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wysłaniem
nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym
na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
3. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących
zasadach:
a. pola eksploatacji: bez ograniczeń,
b. terytorium: bez ograniczeń.
4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie
6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.

