
REGULAMIN KONKURSU  
„RST Półmaraton Świdnicki – Koszulka BRUBECK 3D PRO” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja WROACTIV, z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 
roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia. 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu 

Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania 
Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora. 

5. Konkurs trwa od 27.05.2018 do 28.05.2018 do godziny 19.59 Informacje związane z 
konkursem przekazywane będą m.in. przez stronę internetową : 
http://polmaraton.swidnica.pl/ oraz przy użyciu portalu społecznościowego Facebook pod 
adresem : https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/  

§ 2 

Zasady Konkursu 

1. Na portalu społecznościowym Facebook pod adresem  

https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/ pojawi się post konkursowy. 

2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać osoba, która najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia, o której mowa w §1 ust. 3 Regulaminu 
oraz która w okresie trwania Konkursu odpowiedziała w komentarzu pod postem 
konkursowym na określone zadanie konkursowe. 

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

a. zapisanie się na listę startową RST Półmaraton Świdnicki (bieg główny lub Dzika Piątka) w 
dn. 27.05.2018 oraz dokonanie opłaty, 

b. wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym „RST Półmaraton Świdnicki – 
obecny/obecna!” 

4. Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia bezpośrednio związane z konkursem. 

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 
Regulaminem, którego pełna treść dostępna będzie na stronie: http://polmaraton.swidnica.pl/ , 
https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/ oraz w siedzibie Organizatora. Wzięcie 
udziału w konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu oraz 
zaakceptował jego postanowienia. 

6. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać unieważnione przez Organizatora 
Konkursu. 



7. Zwycięzców Konkursu wylosuje jury konkursowe powołane przez Organizatora. Decyzja jury 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 28.05.2018 do godz. 20.00 na stronie 
https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/ oraz w wiadomości elektronicznej 
skierowanej bezpośrednio do Nagrodzonych. 

§ 3 

Nagrody. 

1. Nagrodzone zostaną 2 osoby, które w drodze losowania wyłoni jury konkursowe 
wyznaczone przez Organizatora, biorąc pod uwagę wyłącznie zgłoszenia zgodne z 
Regulaminem Konkursu. 2.  

2. Nagrodą jest koszulka z krótkim rękawem marki BRUBECK z serii 3D Run PRO w ilości 1 szt. 
dla każdego Nagrodzonego.  

3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi w wiadomości 
elektronicznej w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, 
zawierającą informacje o danych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki, wybór rozmiaru 
produktów). Niewysłanie wiadomości z danymi adresowymi w terminie 3 dni od dnia podania 
zwycięzcy poprzez stronę internetową biegu lub fanpage’u RST Półmaraton Świdnicki skutkuje 
utratą prawa do Nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: 

a) podania danych po upływie wyznaczonego terminu, 

b) podania błędnych danych, 

c) nie podjęcia wysłanej paczki w terminie. 

5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w 
Konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

7. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

8. Nagrody zostaną wysłane w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. 

§ 4 

Dane Uczestników 

1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku 
otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora 
na fanpage'u RST Półmaraton Świdnicki: https://www.facebook.com/polmaratonswidnicki/  

2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do 
Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w 
Regulaminie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do 
swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować 



będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

§ 5 

Ograniczenie roszczeń 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie 
wysyłane zostanie za pośrednictwem e-maila przez osoby nieuprawnione. Organizator nie 
ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba 
podająca dane. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 
Uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn 
leżących po stronie laureata Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

§ 6 

Reklamacje 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w 
Konkursie. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. 
Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 3 dni od 
dnia jego zakończenia. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 

2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy kierować pisemnie 
na adres Organizatora.  

3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu 
Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci 
Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet. 

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. 

 


