
REGULAMIN KONKURSU
,,Czas wrócić do formy” („Regulamin”)

Regulamin stanowi własność klubów sportowych: FUNFIT II Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-022);
Sulechowska 41, NIP: 9291794497; REGON 080246925; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy
dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000601522 oraz
FITMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-427) ul. Wrocławska 17, NIP: 9731012531, REGON:
081105606, wpisaną do do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, będącym właścicielem klubów sportowych Funfit II, zwanych dalej „Klubami”
lub “FF”

I. CZAS OBOWIĄZYWANIA KONKURSU
Promocja na warunkach opisanych postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwana dalej „Promocją”)
rozpoczyna się 04 stycznia 2022 roku, a kończy 18 lutego 2022 roku wraz z końcem dnia, tj. o godzinie 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. Konkurs  skierowany jest do osób, które są Klubowiczami Organizatora [posiadają karnet do sieci klubów
Funfit II] lub posiadają jedną z kart partnerów honorowanych przez organizatora: Multisport, Medicover Sport
Fit Profit lub PZU Sport .
2.2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i
jego zaakceptowanie.
2.3.Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

III. ZASADY KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi spełnić jednocześnie wszystkie warunki:
a) Odebrać voucher konkursowy z dowolnej siłowni Funfit II w Zielonej Górze.
b) Wykonać 5 treningów trwających minimum 20 minut każdy oraz odebrać za nie pieczątki na Voucherze
konkursowym.
c) Zamieścić (w formie komentarza pod postem konkursowym)zdjęcie ukazujące zebranie pięciu pieczątek na
Voucherze konkursowym oraz odpowiedzenie na pytanie przedstawione w treści posta konkursowego na
Fanpage’u Organizatora.
3.2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebook’u oraz stronie internetowej www.funfit2.pl/25-50
3.3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w
punkcie 3.1.
3.4. Zadanie konkursowe podlega ocenie według następujących kryteriów:
- Pomysłowość i oryginalność
- Realizacja tematu konkursowego
- Jakość zdjęcia
3.6. Możliwość zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 13 lutego o godzinie 23:59.
3.7. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na Fanpage’u Organizatora.

IV. NAGRODY
4.1. Nagrodą główną w konkursie jest: Apple Watch 6 Koperta 40mm z Paskiem sportowym niebieski.
4.2. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4.3. Warunkiem odebrania nagrody przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) Imię i nazwisko
b) Adres korespondencyjny
c) Numer telefonu
d) adres mailowy

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
5.2. Wszystkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesłać na adres siedziby
Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem



rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od
daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
5.3. Reklamacje mogą być również przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora :
bok@funfit2.pl.
5.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi na
reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
5.5. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Funfit II Sp.Z O.O z siedzibą w Zielonej
Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra. Wszelką korespondencję dotycząca danych osobowych należy
kierować do Organizatora na adres: ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra.
6.2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych
osobowych RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji
Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i
nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach
społecznościowych - Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Jury konkursowe. Ponadto Państwa dane
osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora i mediach
społecznościowych i przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie
do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
6.4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z
art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
6.6.Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji
zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy
przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
7.1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył
postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu
wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród
już przekazanych - domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy
zostaną poinformowani z 3 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub komentarza
pod postem konkursowym.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
7.5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
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