REGULAMIN KONKURSU „Home Challenge”
(zwany dalej „Regulaminem”)

1.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „Home Challenge” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Just GYM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu (adres: 61-361 Poznań ul. Starołęcka 42), posiadająca NIP: 5252600469,
REGON: 360188192, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000530854, kapitał zakładowy 210 000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs

jest

organizowany

przy

użyciu

strony

internetowej

https://homechallenge.justgym.pl
Konkurs odbywać się będzie w okresie od 15.04.2020 r. do 01.07.2020 r. z zastrzeżeniem, że
Uczestnicy mogą:
3.1. dokonywać zgłoszeń w okresie od 15.04.2020 r. godz. 12:00:01 do 07.06.2020 r. godz.
23:59:59, z uwzględnieniem przerw z niedzieli od godz. 23:59:59 na poniedziałek do
godz. 12:00:00 – w każdym tygodniu w okresie dokonywania zgłoszeń do Konkursu;
3.2. składać reklamacje zgodnie z Punktem 10. niniejszego Regulaminu.
4. Treść

niniejszego

Regulaminu

jest

dostępna

na

stronie

internetowej

https://homechallenge.justgym.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania
Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7.

Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania określonych
w nim zasad.
9. Celem Konkursu jest uatrakcyjnienie usług oferowanych przez Organizatora.
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2. UCZESTNICY KONKURSU
1.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - będące
konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c. i spełniające wymogi uczestnictwa określone w
niniejszym Regulaminie (dalej określane jako: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz
osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W
Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których
mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

3. ZADANIE KONKURSOWE
1.

Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia tematycznego lub
przygotowaniu filmu - zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”. Organizator przygotował
dla Uczestników 8 (osiem) Zadań Konkursowych, po jednym Zadaniu Konkursowym w
każdym tygodniu Konkursu, o którym mowa w Punkcie 5. ust. 1. podpunkt 1.3 poniżej.
Zadanie Konkursowe na poszczególny tydzień będzie ogłaszane na stronie internetowej
https://homechallenge.justgym.pl - w każdy poniedziałek do godziny 12:00:00, przy czym
pierwsze Zadanie Konkursowe zostanie ogłoszone w dniu 15.04.2020 r. do godziny 12:00:00.
1.1.

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG, a rozmiar pliku ze zdjęciem nie
może być większy niż 4 MB;

1.2. Przyjmowane są filmy, które są zapisane w formacie MP4, rozmiar pliku nie może być
większy niż 32 MB;
2. Uczestnik musi być jedynym autorem Zadania Konkursowego.
3. Uczestnik może wyłącznie zaprezentować/utrwalić wizerunek własnej osoby w ramach
zdjęcia lub filmu obejmującego Zadanie Konkursowe. W przypadku filmu w ramach
Zadania Konkursowego – Uczestnik może wyłącznie zamieszczać własne wypowiedzi –
treść i głos.
4. Zadanie Konkursowe nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych oraz
wizerunku tych osób. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z
naruszeniem praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe
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zobowiązana jest zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z
tym z tytułu takich roszeń przez Organizatora oraz zwolni Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności, jaka może z tego wynikać. Poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego
do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie i rozpowszechnianie na stronie
internetowej https://homechallenge.justgym.pl oraz w mediach społecznościowych swojej pracy wykonanej w ramach Zadania Konkursowego (w tym dokonywania
opracowań), w tym swojego wizerunku w ramach Zadania Konkursowego Uczestnika oraz
swojej wypowiedzi, w tym głosu w ramach Zadania Konkursowego – w celu realizacji
założeń i celów Konkursu, w tym moderacji Konkursu i zbierania komentarzy od
użytkowników Internetu. Zgoda wyrażana jest – w brzmieniu podanym przez Organizatora
przy dokonywaniu zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu. Z tytułu udzielenia ww.
zgody Uczestnikowi nie jest należne żadne wynagrodzenie.
5. Po

zakończeniu

Konkursu

Uczestnik

może

zwrócić

się

drogą

email

na

adres

konkurs@justgym.pl do Organizatora o zaprzestanie rozpowszechniania przekazanej w
ramach Zadania Konkursowego pracy i usunięcie jej ze strony internetowej i mediów
społecznościowych.

4. ZASADY PRZETWARZANIA DANY OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Just GYM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-361 Poznań ul. Starołęcka 42),
posiadającą NIP: 5252600469, REGON: 360188192, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000530854, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników:
3.1. jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu przez
Administratora działania marketingowego – tj. przeprowadzenie Konkursu – której
celem jest reklama i promocja usług Organizatora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
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3.2. jest uzasadniony interes Administratora polegający na wywiązaniu się z zobowiązań
wobec Uczestników wynikających z Konkursu – dot. rozpatrywania ewentualnych
reklamacji związanych z udziałem w Promocji (art.6 ust.1 lit. f RODO);
3.3. jest obowiązek prawny - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze wynikających z przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych i
rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.4. jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw – w
zakresie ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1
lit f RODO).
4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO.
6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora,
jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.
7.

Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane przez okres Konkursu oraz
przez okres niezbędny do wyegzekwowania ewentualnych roszczeń z tytułu Konkursu lub
do czasu przedawnienia ww. roszczeń.

8. Danymi osobowymi osób fizycznych, które są przetwarzane - są dane podane - do których
wykorzystania i/lub przekazywania dochodzi w momencie dokonywania zgłoszeń Zadań
Konkursowych, kontaktu z Organizatorem, wydania nagród oraz reklamacji – zgodnie z
Regulaminem Konkursu.
9. Udział w Konkursie tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym w szczególności do przeprowadzenia
weryfikacji i wyłonienia Uczestników uprawnionych do nagrody; wydania nagród oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również niezbędne na
potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi
przepisami w tym zakresie.
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10. We

wszelkich

sprawach

dotyczących

przetwarzania

danych

–

Uczestnik

może

skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail na adres: inspektor@justgym.pl lub
pisemnie na adres siedziby Organizatora.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są spełniać wszystkie wymagania
określone w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu, a w szczególności:
1.1.

Posiadać aktywny w okresie dokonywania zgłoszeń Konkursu – jeden z karnetów
uprawniających do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora. Lista
karnetów biorących udział w Konkursie znajduje się w Załączniku nr 1 niniejszego
Regulaminu. Bieg karnetu musi rozpocząć się przed okresem zgłoszeń do Konkursu lub
w trakcie tego okresu i nie może być zakończony w okresie zgłoszeń do Konkursu, przy
czym karnet musi być opłacony w pełnej wysokości – zgodnie z cennikiem
Organizatora na dzień przyznania Nagrody.
1.1.1. Warunki

przedłużania

i

nabywania

karnetów

dostępne

są

na

stronie

www.justgym.pl.
1.2. Zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i zaakceptować Regulamin
Konkursu.
1.3. W wybranym okresie:
1.3.1. od 15.04.2020 r. godz. 12:00:00 do 19.04.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 1”) lub
1.3.2. od 20.04.2020r. godz. 12:00:00 do 26.04.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 2”) lub
1.3.3. od 27.04.2020 r. godz. 12:00:00 do 03.05.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 3”) lub
1.3.4. od 04.05.20120 r. godz. 12:00:00 do 10.05.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 4) lub
1.3.5. od 11.05.2020 r. godz. 12:00:00 do 17.05.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 5”) lub
1.3.6. od 18.05.2020 r. godz. 12:00:00 do 24.05.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 6”) lub
1.3.7. od 25.05.2020 r. godz. 12:00:00 do 31.05.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 7”) lub
1.3.8. od 01.06.2020 r. godz. 12:00:00 do 07.06.2020 r. godz. 23:59:59 („Tydzień 8”)
dokonać

zgłoszenia

do

Konkursu

https://homechallenge.justgym.pl,

przy

logując

użyciu

się

swojego

na
loginu

stronie
i

hasła

wykorzystywanego do logowania się do Panelu Klienta opisanego w regulaminie klubu,
załączyć (1) jedną pracę w ramach Zadania Konkursowego.
1.4. Udzielić stosownych oświadczeń i zgód – w brzmieniu podanym przez Organizatora
przy rejestracji Zadań Konkursowych.
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2. Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych zgłoszeń. Zgłoszenia niekompletne,
nieczytelne lub niezawierające 1 (jednego) Zadania Konkursowego lub zawierające
Zadanie Konkursowe wykonane niezgodnie z niniejszym Regulaminem - nie będą brały
udziału w Konkursie.
3. Jeżeli w ramach Zadania Konkursowego ma być widoczny wizerunek, to Zadania
Konkursowe mogą zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Zadania Konkursowe
zawierające wizerunek osoby innej niż Uczestnik nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Zabrania się wysyłania wiadomości, Zadań Konkursowych, w tym zdjęć, filmów, wypowiedzi
czy treści, zawierających przemoc, pornografię, wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane
za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za
naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w
szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Wiadomości
lub Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane powyżej nie będą brały udziału w
Konkursie.
5. Uczestnik może wysłać maksymalnie 2 (dwa) zgłoszenia w ciągu każdego tygodnia
Konkursowego, każde z 1 (jednym) Zadaniem Konkursowym tj. pracą konkursową
nawiązującą do tematu Zadania Konkursowego – przy czym każde zgłoszenie musi
zawierać inne wykonanie Zadania Konkursowego, przy czym inne wykonanie Zadania
Konkursowego oznacza, że wykonanie przedstawione w Zadaniu Konkursowym musi się
różnić zasadniczo pod względem tematycznym, artystycznym, koncepcyjnym czy
technicznym tj. na potrzeby Konkursu nie są uwzględniane wykonania stanowiące
modyfikację czy opracowanie poprzednich realizacji zamieszczonych w ramach Zadań
Konkursowych.

6. NAGRODY W KONKURSIE
1.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące Nagrody:
1.1.

Nagroda Tygodniowa: 8 (osiem) rowerów treningowym Matrix MX17_CXC Training
Cycle po 1 (jednym) rowerze w każdym tygodniu, o których mowa w Punkcie 5, ust. 1.
podpunkt 1.3 powyżej – każda nagroda o wartości – 3 936 brutto zł wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 437,33 zł brutto.

1.2. Nagrody Dzienne: 54 (pięćdziesiąt cztery) sztuki opasek Mi Band 3 marki Xiaomi po 1
(po jednej) opasce w każdym dniu każdego tygodnia, o których mowa w Punkcie 5,
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ust. 1. Podpunkt 1.3 powyżej – każda nagroda o wartości 90 zł brutto wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 10 zł brutto.
2. Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jednej Nagrody Tygodniowej w Konkursie i nie więcej
niż jednej z Nagród Dziennych w Konkursie, przy czym Uczestnik może otrzymać tylko jedną
Nagrodę Dzienną z tytułu wykonania jednego Zadania Konkursowego.
3. Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4. Uczestnik wyraża zgodę, że kwota dodatkowa nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona
Uczestnikowi, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu
nagrody w Konkursie właściwemu urzędowi skarbowemu. Przed przekazaniem nagrody
zwycięzcy Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza,
pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody
właściwemu

urzędowi

skarbowemu.

Zwycięzca

zobowiązany

jest

przekazać

Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatnika.
5. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent
pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.

7. KOMISJA KONKURSOWA I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1.

Wyłonienia Uczestników – zwycięzców/laureatów poszczególnych Nagród przewidzianych
w Konkursie dokona komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) powołana przez
Organizatora, w co najmniej trzyosobowym składzie.

2. Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze
względu na okoliczności członek Komisji nie może sprawować swoich funkcji.
3. Zadaniem Komisji będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; wyłonienie
zwycięzców Konkursu oraz ogłoszenie wyników Konkursu.
4. Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Komisję są następujące: kreatywność,
oryginalność, poczucie humoru, estetyka oraz styl wykonania Zadań Konkursowych
wykazane przez Uczestnika w Zadaniach Konkursowych.
5. Komisja Konkursowa wyłoni 54 laureatów Nagród Dziennych oraz 8 laureatów Nagród
Tygodniowych.
6. Nagrody Dzienne będą wyłaniane spośród Uczestników, którzy przesłali swoje Zadania
Konkursowe w ciągu tego samego dnia Konkursu, najpóźniej następnego dnia roboczego
po danym dniu Konkursu.
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7.

Nagrody Tygodniowe będą wyłaniane spośród Uczestników, którzy nadesłali zgłoszenia w
danym tygodniu Konkursu, o których mowa w Punkcie 5, ust. 1. Podpunkt 1.3 – następnego
dnia roboczego po zakończeniu każdego tygodnia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo, iż w przypadku otrzymania mniej niż 5 zgłoszeń w ciągu
tygodnia może nie dokonać wyboru zwycięzcy tygodnia.
9. Organizator powiadomi Uczestników – laureatów Konkursu zgodnie z Punktem 8
niniejszego Regulaminu.

8. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
1.

Listy zwycięzców Nagród Dziennych w poszczególnych dniach będą ogłoszone dnia
następnego

(roboczego)

i

zostaną

zamieszczone

na

stronie

https://homechallenge.justgym.pl do godziny 18:00:00 - z uwzględnieniem ewentualnych
opóźnień związanych z działaniem sieci Internet.
2. Lista zwycięzców Nagród Tygodniowych w poszczególnych tygodniach, o których mowa w
Punkcie

5.

ust.

1.

Podpunkt

1.3

powyżej

–

zostaną

zamieszczone

na

stronie

https://homechallenge.justgym.pl do godziny 18:00:00 - z uwzględnieniem ewentualnych
opóźnień związanych z działaniem sieci Internet - odpowiednio w dniach 20.04.2020 r.,
27.04.2020 r., 04.05.2020 r., 11.05.2020 r., 18.05.2020 r., 25.05.2020 r., 01.06.2020 r. oraz
08.06.2020 r.
3. Na listach zwycięzców, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej - podane będą: imię, pierwsza
litera nazwiska oraz miejscowość.
4. Najpóźniej w terminach, o których mowa w ust. 1 powyżej do godziny 23:59:00 - Uczestnicy
laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora w
wiadomości email wysłanej na adres Uczestnika. Organizator przesyłając powiadomienia
prześle Uczestnikowi protokół odbioru Nagrody.
5. Uczestnicy - laureaci zostaną poproszeni o wypełnienie protokołu odbioru Nagrody
i odesłanie zwrotne via email maksymalnie w ciągu 5 dni od otrzymania wiadomości od
Organizatora. W przypadku niedopełnienia wyżej opisanej procedury Organizator
zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika (zwycięzcy) nagrody i wówczas
Nagroda, która nie została wydana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
6. Nagrody zostaną wysłane do dnia 01.07.2020 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Organizator.
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7.

Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do
jego dyspozycji.

9. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRADZANYCH ZADAŃ
1.

Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator nabywa prawo własności do
nagrodzonego Zadania Konkursu wraz z przekazaniem nagrody. Niniejsze postanowienie
stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania
nagród. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, nie mają
prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadań
Konkursowych i związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Zadaniami
Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1231), tj.:
2.1. W odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z
wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne,
magnetyczne i cyfrowe,
2.2. W odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,
2.3. W odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w
wybranym przez siebie miejscu i czasie.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadań Konkursowych
bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania
i upowszechniania realizacji Zadań Konkursowych (prawo do korzystania z zależnych od
niego praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do nich innych prac.
Ponadto

Uczestnik

udziela

Organizatorowi

pozwolenia

na

upowszechnianie

wizerunku/wizerunków Uczestnika oraz jego wypowiedzi, w tym głosu w ramach Zadania
Konkursowego w sposób nienaruszający jego praw osobistych, w szczególności w celach
wskazanych powyżej.
Z tytułów, o których mowa w niniejszym Punkcie Uczestnikowi nie jest należne żadne
wynagrodzenie.
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10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik powinien zgłosić pisemnie na adres
siedziby Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej
Konkursu począwszy od dnia, w którym Konkurs zostanie przeprowadzony (tj. od dnia
15.04.2020 r.) do dnia 30.07.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację,
numer zgłoszenia do Konkursu (ten, który Uczestnik otrzyma przy zgłoszeniu Zdania
Konkursowego), PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt
z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o decyzji Organizatora
listem poleconym na adres podany w reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do 24.07.2020 r. – w przypadku złożenia
reklamacji w ostatnim dniu składania reklamacji. Rozpatrując reklamację, Organizator
postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić
swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.

11. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU
1.

Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc
współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz
do prawidłowego udziału w Konkursie:
a. mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie;
b. mieć dostęp do Internetu;
c. posiadać odpowiednią prędkość łącza;
d. mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio
skonfigurowane.

2. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej (w
szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może
prowadzić do niemożności udziału w Konkursie.
3. Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się
ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci
teleinformatycznej.
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12. PRZEPISY KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie po
zakończeniu jednego z ośmiu tygodni.

2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając stosowaną
wiadomość email – na adres: konkurs@justgym.pl.
3. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z
Organizatorem drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@justgym.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą
rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu:
Karnety uprawnione do udziału w Konkursie:
Karnet OPEN
Karnet OPEN MULTIKLUB
Karnet OPEN 6-mcy ELBLĄG
Karnet OPEN 6-mcy RADOM
KARNET OPEN 12-mcy
Karnet OPEN 12-mcy BYTOM
Karnet OPEN 12-mcy ELBLĄG
Karnet OPEN 12-mcy KRAKÓW
Karnet OPEN 12-mcy LUBLIN
Karnet OPEN 12-mcy ŁÓDŹ
Karnet OPEN 12-mcy OLSZTYN
Karnet OPEN 12-mcy OPOLE
Karnet OPEN 12-mcy PŁOCK
Karnet OPEN 12-mcy POZNAŃ
Karnet OPEN 12-mcy RADOM
Karnet OPEN 12-mcy SŁUPSK
Karnet OPEN 12-mcy Warszawa
Karnet OPEN 12-mcy WROCŁAW
Karnet OPEN 12-mcy ZABRZE
Karnet OPEN 6-mcy BYTOM
Karnet OPEN 6-mcy KRAKÓW
Karnet OPEN 6-mcy LUBLIN
Karnet OPEN 6-mcy ŁÓDŹ
Karnet OPEN 6-mcy OLSZTYN
Karnet OPEN 6-mcy OPOLE
KARNET OPEN 6-mcy PKRO
Karnet OPEN 6-mcy PŁOCK
Karnet OPEN 6-mcy POZNAŃ
Karnet OPEN 6-mcy SŁUPSK
Karnet OPEN 6-mcy Warszawa
Karnet OPEN 6-mcy WROCŁAW
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Karnet OPEN 6-mcy ZABRZE
Karnet OPEN BLACK FRIDAY 2019
Karnet OPEN BYTOM
Karnet OPEN ELBLĄG
Karnet OPEN KRAKÓW
Karnet OPEN LUBLIN
Karnet OPEN ŁÓDŹ
Karnet OPEN OLSZTYN
Karnet OPEN OPOLE
Karnet OPEN PŁOCK
Karnet OPEN POZNAŃ
Karnet OPEN RADOM
Karnet OPEN SŁUPSK
Karnet OPEN WARSZAWA
Karnet OPEN WROCŁAW
Karnet OPEN ZABRZE
KARNET OPEN_12-mcy
KARNET OPEN_12-mcy PKRO
KARNET OPEN_6-mcy
KARNET OPEN_6-mcy PKRO
Karnet OPEN - Black Friday
KARNET OPEN 12-mcy Elbląg
KARNET OPEN 12-mcy Kraków
KARNET OPEN 12-mcy PKRO
KARNET OPEN 12-mcy Radom
KARNET OPEN 6-mcy
KARNET OPEN 6-mcy Elbląg
KARNET OPEN 6-mcy Kraków
KARNET OPEN 6-mcy Radom
Karnet OPEN 6-mcy WARSZAWA
Karnet Open Przedsprzedaż
KARNET OPEN Przedsprzedaż
Karnet OPEN Przedsprzedaż BYTOM
Karnet OPEN Przedsprzedaż ŁÓDŹ
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Karnet OPEN Przedsprzedaż OPOLE
Karnet OPEN Przedsprzedaż SŁUPSK
Karnet OPEN Przedsprzedaż Warszawa
Karnet OPEN Przedsprzedaż WROCŁAW
KARNET OPEN Przedsprzedaż_1
KARNET OPEN Przedsprzedaż_2
KARNET OPEN Przedsprzedaż_3
KARNET OPEN Przedsprzedaż_4
Karnet OPEN ZABRZE 39
OPEN_59_2018_06
OPEN_59_2018_06_06
OPEN_59_2018_06_07
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