REGULAMIN KONKURSU ,, WIOSENNA METAMORFOZA Z KINETIC ‘’

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu ,, Wiosennej metamorfozy z Kinetic’’ ( zwanego dalej Konkursem ) jest
Kinetic Galińśki spółka jawna z siedzibą w Olsztynie ul. Piłsudskiego 44 a, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276140 ( zwana dalej
Organizatorem ).
§2
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w promocji może wziąć każda kobieta, będąca Klientem Klubu Kinetic Fitness Club
prowadzonego przez Organizatora, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, z zastrzeżeniem
ust. 2- 8.
2. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia warunkiem udziału w konkursie jest
zgoda opiekuna prawnego wyrażona w treści oświadczenia, o którym stanowi ust. 6.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz podmiotu posiadającego
status fundatora nagród w Konkursie tj. Kinetic Galiński Sp. J. zwanego dalej Fundatorem ) ,
jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
5. Podstawę udziału w Konkursie stanowi zgłoszenie jego uczestnika w okresie od dnia 15 marca
2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku ( godz. 23:59 ) na następujących zasadach:
1) zgłoszenie wysyłane jest przez uczestnika Konkursu na adres mailowy Organizatora:
piłsudskiego@kinetic.com.pl lub poprzez prywatną wiadomość na profilu Organizatora
( fanpage na portalu Facebook )
2) zgłoszenie zawiera w swojej treści:
a) zamiar przystąpienia do Konkursu;
b) dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu;
c) kilka słów o uczestniku;
d) zdjęcie: całej sylwetki en face;
e) odpowiedź w jednym zdaniu na pytanie: Dlaczego chcę wziąć udział w ,,Wiosennej metamorfozie
z Kinetic?’;
f) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ,,Wiosenna Metamorfoza z Kinetic‘’;
6. Niezależnie od wymogów wskazanych w ust. 5, po zgłoszeniu swojego udziału w Konkursie i w
okresie wskazanym w ust. 5, każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć w siedzibie
Organizatora ( biurowiec ,, Sigma ‘’ – Olsztyn ul. Piłsudskiego 44a lub ,,Galeria Warmińska ‘’ –
Olsztyn ul. Tuwima 26 ) oświadczenie, którego wzór określa załącznik do regulaminu.
7. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykorzystanie przez
Organizatora oraz Fundatora wizerunku uczestnika Konkursu utrwalonego na zdjęciach lub
materiałach filmowych wykonanych na potrzeby Konkursu.
8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
§3
WYNIKI KONKURSU

1. Spośród zgłoszonych uczestników 3-osobowa komisja konkursowa ( jury ), powołana przez
Organizatora i złożona z jego pracowników, dokona wyboru trzech osób i przyzna im trzy
nagrody, biorąc pod uwagę treść zgłoszeń:
I nagroda
II nagroda
III nagroda

program ,, Wiosenna metamorfoza ‘’
3-miesieczny karnet Kinetic Open
1-miesieczny karnet Kinetic Open
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2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne świadczenia, w tym ekwiwalent pieniężny.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1 kwietnia 2017 roku o godzinie 15 na profilach
internetowych Organizatora, prowadzonych na portalach Instagram i Facebook oraz poprzez
kontakt telefoniczny z nagrodzonymi uczestnikami.
§3
NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagroda - program ,, Wiosenna metamorfoza ‘’ obejmuje:
1) 3-miesięczny karnet Kinetic Open;
2) 3-miesieczny plan treningowy oraz 2 treningi personalne w tygodniu;
3) 3-miesieczną dietę od LightBox;
4) 5 tygodni zabiegów – Gaja Bio Kosmetyka (pakiet Primella)- 2 razy w tygodniu;
5) 8 masaży relaksujących Masaż Profesjonalny Małgorzata Bartniczuk;
6) zdjęcie przed i mini sesja po zakończeniu programu - Fotofuturo;
7) po zakończeniu programu:
a) usługa fryzjerska;
b) make up;
b) stylizacja;
2. Zasady przebiegu programu ,,Wiosenna metamorfoza‘’ określi umowa zawarta pomiędzy
Organizatorem, a uczestnikiem , któremu przyznano wskazaną nagrodę. W szczególności
uczestnik ten będzie zobowiązany do:
1) stawiennictwa na cotygodniowych wizytach kontrolnych, przestrzegania zaleceń dietetycznych,
ustalonych pór posiłków oraz brania czynnego udziału w zajęciach fizycznych z trenerem
personalnym;
2) występowania w koszulce z logo Organizatora i współorganizatorów – w okresie trwania
programu;
3) zwrotu części kosztów udziału w programie ,,Wiosenna Metamorfoza ‘’ na zasadach określonych
umową – w przypadku przerwania kuracji ( przerwanie kuracji jest równoznaczne z
wykluczeniem danego uczestnika z konkursu)
4) prowadzenia dziennika metamorfozy;
3. Nagrody - karnety Kinetic Open będą do wykorzystania na zasadach obowiązujących u
Organizatora Konkursu dla tego rodzaju karnetów i w okresie wynikającym z przyznanej
nagrody.
§4
CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 15 marca 2017 roku do dnia 1 kwietnia 2017 roku.
§5
WGLĄD UCZESTNIKÓW KONKURSU W TREŚĆ REGULAMINU

1. W okresie trwania Konkursu regulamin zostanie udostępniony do wglądu jego uczestnikom w
siedzibie Organizatora (biurowiec ,, Sigma ‘’ – Olsztyn ul. Piłsudskiego 44a lub ,,Galeria
Warmińska ‘’ – Olsztyn ul. Tuwima 26 )
2. Wszelkich informacji związanych z Konkursem udzielają pracownicy Organizatora.
§5
ODWOŁANIE KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
2. O odwołaniu Konkursu Organizator powiadomi uczestników na profilach internetowych
Organizatora prowadzonych na portalach Instagram i Facebook.
3. Odwołanie Konkursu nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do wystąpienia przeciwko
Organizatorowi z roszczeniami finansowymi.
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§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Uczestnicy Konkursu przez zgłoszenie do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego na dostarczonym wraz ze zgłoszeniem
zdjęciu.
3. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane z zachowaniem
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego
prawa.
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 roku.

Organizator
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Załącznik do Regulaminu Konkursu METAMORFOZY Z KINETIC

…………….dnia……………….
……………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU
……………………………………………………..
ADRES ZAMIESZKANIA
……………………………………………………..
NUMER TELEFONU

KINETIC GALIŃSKI Sp. jawna
w Olsztynie

OŚWIADCZENIE
dotyczy: uczestnictwa w konkursie METAMORFOZY Z KINETIC
I.
W związku ze zgłoszeniem do udziału w konkursie ,, METAMORFOZY Z KINETIC ‘’ oświadczam, że:
1) jestem pełnoletnia;
2) zapoznałam się z Regulaminem Konkursu ,, Metamorfozy z Kinetic ‘’ i akceptuję warunki udziału w konkursie;
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne:
a) przetwarzanie moich danych osobowych potrzeby Konkursu – przez Organizatora i Sponsora;
b) wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych na potrzeby Konkursu przez Organizatora
i Sponsora ( cele marketingowe ) – nadesłanych przy zgłoszeniu oraz wykonanych w okresie trwania Konkursu;
c) wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na materiale filmowym w okresie trwania Konkursu - na potrzeby
Organizatora i Sponsora ( cele marketingowe );
4) w przypadku wygrania przeze mnie nagrody – program ,, Megametamorfoza ‘’ zobowiązuję się do:
a) zawarcia z Organizatorem umowy na udział w programie ,, Megametamorfoza ‘’;
b) stawiennictwa na cotygodniowych wizytach kontrolnych, przestrzegania zaleceń dietetycznych, ustalonych pór posiłków,
przyjmowania suplementacji oraz brania czynnego udziału w zajęciach fizycznych z trenerem personalnym;
c) występowania w koszulce z logo Organizatora i współorganizatorów – w okresie trwania programu;
d) zwrotu części kosztów udziału w programie ,, Megametamorfoza ‘’ na zasadach określonych umową – w przypadku
przerwania kuracji ( przerwanie kuracji jest równoznaczne z wykluczeniem danego uczestnika z konkursu);
e) prowadzenia dziennika metamorfozy;

1)
2)

3)
4)

Zgoda, o której stanowi pkt 3 jest niczym nieograniczona ( w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora i Sponsora
do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz z wykorzystaniem wszelkich znanych w dniu złożenia oświadczenia polach
eksploatacji na jakich będą wykorzystywane zdjęcia i materiały filmowe, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika Konkursu,
w szczególności zaś do:
rozpowszechniania bez ograniczenia co do czasu i terytorium, w tym w zestawieniu z tekstami, komentarzami lub opisami, zarówno
w postaci elektronicznej ( w tym w sieci Internet ) jak i papierowej;
utrwalania i zwielokrotniania zdjęć , na których utrwalony jest wizerunek uczestnika Konkursu techniką zapisu komputerowego,
magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową, światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych i innych nośnikach np.
płytach DVD lub odtwarzaczach np. MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworu;
wprowadzania zdjęć lub materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika Konkursu do pamięci komputera lub
sieci multimedialnych;
wykorzystania wizerunku uczestnika Konkursu utrwalonego na zdjęciach lub materialne filmowym lub ich fragmentach dla
prowadzenia promocji i reklamy Organizatora lub Sponsora w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej
i internetowej, na stronach internetowych, gadżetach, materiałach promocyjno-reklamowych itp.

II.
WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU OŚWIADCZENIEA SKŁADANEGO PRZEZ OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie ,, Metamorfozy ‘’ uczestnika………………………………………..………………………….
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU

wobec którego posiadam status opiekuna prawnego.
W związku z wyrażoną zgodą, w imieniu uczestnika Konkursu, oświadczam również, jak w pkt I niniejszego oświadczenia.

………………………
PODPIS UCZESTNIKA
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KONKURSU LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ
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