REGULAMIN KONKURSU
“Konkurs dla spóźnialskich”
Kraków Business Run
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu “”Konkurs dla spóźnialskich (dalej “Konkurs”) jest firma
PromoAgency Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 8a,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000393240, NIP 676-244-32-88 (dalej: „Organizator”).
2. Zleceniodawcą Konkursu jest Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, z siedzibą
w Lanckoronie przy ul. Lanckorona 101, 34-143 Lanckorona, KRS 0000320551,
NIP: 551-25-41-523 (dalej „Zleceniodawca”).
3. Konkurs odbędzie się w dniach od 6 maja do 13 sierpnia 2015 roku i będzie
podzielony na 4 tury (jedna tura w każdym miesiącu) z różnymi zadaniami do
wykonania w każdej turze.
2.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia
warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie są:
a) akceptacja Regulaminu Konkursu;
b) zgłoszenie do Konkursu drużyny składającej się z pięciu osób powyżej
18 roku życia, dowolnej płci; przed dokonaniem zgłoszenia drużyny,
zgłaszający zobowiązany jest uzyskać zgodę od członków drużyny na wzięcie
udziału w Konkursie;
c) realizacja jednego spośród 4 zadań konkursowych,
,
d) udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie obowiązującym uczestników biegu Kraków
Business Run 2015.
3. Konkurs odbywa się w następujących etapach:
a) 6. dnia każdego miesiąca (w okresie od maja do sierpnia) na profilu Facebook
Kraków Business Run i stronie internetowej Kraków Business Run zostanie
ogłoszone nowe zadanie konkursowe sprawdzające kreatywność
i zaangażowanie potencjalnych Uczestników;
b) Uczestnicy mają tydzień (do 13. każdego miesiąca) na zgłoszenie drużyny
i realizację zadania (zgłoszenie drużyny powinno nastąpić w tym samym mailu
co przesłanie pracy konkursowej). Prace konkursowe przesyłają na maila
konkurs@polandbusinessrun.pl. Prace przesłane po terminie nie będą brane
pod uwagę.
c) Do 20. dnia każdego miesiąca jury ogłasza dwie zwycięskie drużyny.
4. Drużyny, którym nie udało się wygrać w poprzednich turach, mogą wziąć udział
w kolejnych.

3.

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest łącznie 8 dodatkowych miejsc dla drużyn (w sumie dla
40 Uczestników), umożliwiających start w biegu Kraków Business Run 2015.
W każdym miesiącu nagradzane są dwie zwycięskie drużyny.
2. Warunkiem realizacji nagrody w Konkursie, tj. wzięcia udziału w Kraków Business
Run 2015 jest spełnienie wszystkich warunków obowiązujących uczestników
Kraków Business Run 2015. W przypadku niespełnienia warunków, o których
mowa w zdaniu poprzednim, nagroda przepada.
4. OPŁATA STARTOWA
1. Wygrana w konkursie nie zwalnia uczestników z wniesienia opłaty startowej, jaką
wnoszą zawodnicy za udział w biegu, która wynosi 307,50 pln brutto w terminie
do 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników konkursu na profilu Facebook Kraków
Business Run.
2. Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy:
62 1090 1665 0000 0001 1892 2165
FUNDACJA JASKA MELI POZA HORYZONTY
Lanckorona 101
34-143 Lanckorona, woj. Małopolskie
3. Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty będzie akceptować tylko wpłaty w formie
przelewu bankowego.
4. W przypadku nie wniesienia opłaty w wymaganym terminie, nagroda przechodzi
na kolejną drużynę z najwyżej ocenioną aplikacją konkursową.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Specjalnie powołane jury, składające się z przedstawicieli Organizatorów
i Zleceniodawców, wyłania zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu.
2. Każda drużyna może wygrać tylko raz.
3. Informacja o wygranej zostanie wysłana drogą mailową do członków zwycięskich
drużyn oraz pojawi się na stronie Kraków Business Run na Facebooku.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację informacji o zwycięzcach
konkursu na stronie Kraków Business Run na Facebooku.

6. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Jaśka Meli Poza
Horyzonty z siedzibą w Lanckoronie.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik Konkursu ma
prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki
określone niniejszym Regulaminem.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega
sobie prawo do dokonywania wiążących interpretacji przedstawionych
w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników
Konkursu
w
formie
elektronicznej
na
adres
mailowy
konkurs@polandbusinessrun.pl lub listem poleconym, na adres Organizatora
przez okres trwania Konkursu oraz w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego odwołania lub
przerwania, bez podania przyczyny.
5. Uczestnicy akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest
w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook,
oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją
Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu
sprzętu albo oprogramowania wykorzystywanego dla potrzeb Konkursu, w tym
portalu Facebook.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

