
Konkurs – Wygraj super formę!
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj super formę!” i jest zwany dalej: "Konkursem". Organizatorem Konkursu jest
serwis Bemowo24.pl – www.bemowo24.pl, reprezentowany przez Elwirę Madziar-Kosieradzką.

2. Fundatorem  nagród  jest  Arena  Ożarów  Centrum  Widowiskowo-Sportowe  w  Ożarowie  Mazowieckim,  Kręczki  ul.
Sochaczewska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na profilu Facebook serwisu Bemowo24.pl w dniach 23 maja 2019 -11
czerwca 2019 do godz. 22.00.

4. Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  sponsorowany,  popierany,  zarządzany  ani  powiązany  z
podmiotami  będącymi  właścicielami  serwisu  społecznościowego  Facebook®.  Serwis  Facebook®  nie  ponosi
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi  i reklamacje związane z Konkursem
powinny  być  kierowane  do  Organizatora,  a  w  żadnym  wypadku  do  właściciela  czy  administratora  serwisu
społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora
wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik Internetu, który posiada konto w serwisie społecznościowym
Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) pełnoletniość Uczestnika Konkursu, 
b) odpowiedź na 1 pytanie konkursowe w poście konkursowym, w formie komentarza pod postem. 

3. Konkurs  odbędzie  się  w  formie  pisemnej.  Aby  głos  mógł  zostać  uznany  za  ważny,  dodanie  komentarza  pod  postem
konkursowym musi nastąpić od rozpoczęcia konkursu w dniu 23 maja 2019 r. do godz. 22.00 dnia 11 czerwca 2019 r. 

4. Nagrody przyznane zostaną 3 Uczestnikom, którzy udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, brzmiące:
"Mój ulubiony sport to...  Napisz w minimum 3 zdaniach, dlaczego lubisz uprawiać daną dyscyplinę lub kibicować
sportowcom ulubionego sportu". Do odpowiedzi konkursowej można dołączyć zdjęcie, gif, filmik lub rysunek obrazujący
dany sport lub uczestnika konkursu, który go uprawia.

5. Najciekawsze wypowiedzi zostaną wybrane przez Jury złożone z redaktorów Serwisu Bemowo24.pl według kryteriów takich
jak: kreatywność, poprawność językowa, humor. 

6. Jedna osoba może oddać jeden głos w Konkursie – dodać komentarz pod postem z odpowiedzią jeden raz. Jeśli dana osoba
udzieli  odpowiedzi  w formie  komentarza  kilkukrotnie,  będzie  brana  pod  uwagę  tylko  i  wyłącznie  pierwsza  udzielona
odpowiedź. 

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage'u Bemowo24.pl nie wcześniej niż 12 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 i nie
później  niż  17  czerwca  do  godz.  12.00.  Uczestnicy  Konkursu  zostaną  powiadomieni  o  wygranej  w  wiadomościach
prywatnych wysłanych na Facebooku.  

    
§ 3 TEMATYKA KONKURSU 

 
1. Pytania konkursowe dotyczą sportowych zainteresowań uczestników.

§ 4 NAGRODY  

1. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 3 Uczestników, którzy udzielą odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe i które to
wypowiedzi uznane zostaną przez Jury najciekawsze.

2. Nagrodami w Konkursie są:
I miejsce – voucher o wartości 350 zł umożliwiający wejście na godzinę na boisko w hali (razem w osobą, która wygra - wejście dla 15
osób),

II miejsce – voucher o wartości 160 zł umożliwiający wejście na 1 sektor boiska w hali (badminton, siatkówka, koszykówka, piłka
nożna; razem w osobą, która wygra - wejście dla 11 osób),

III  miejsce –  voucher o wartości  159 zł  -  karnet  open miesięczny do klubu FITFAM family fitness,  jednoosobowy (nie  obejmuje
konsultacji trenerskich).

3. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom za pomocą listu poleconego lub osobiście.
  

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestników, którzy wygrali, prawdziwych danych osobowych.
2. Przystępując  do  Konkursu  i  akceptując  niniejszy  regulamin  Uczestnik  wyraża  także  zgodę  na  przetwarzanie  przez

Organizatora danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z
wydaniem nagród.  

3. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
i  ich  ewentualnej  zmiany.  Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę  na  ich
przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Dane osobowe zostają przekazane dobrowolnie przez Uczestników Konkursu i będą przetwarzane
jednorazowo  w  celach  związanych  przedmiotowo  z  Konkursem,  w  celach  związanych  z  jego  organizacją  i
przeprowadzeniem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków

uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Pytania i uwagi
dotyczące konkursu można kierować drogą mailową na adres redakcja@bemowo24.pl.
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