
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj darmowy karnet na siłownię" zwany dalej: 
"Konkursem";

2. Organizatorami Konkursu jest sieć Klubów Fitness For Life w Rzeszowie. 

3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za 
zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4.W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, pracownicy klubów sieci 
Fitness For Life.

5. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu 
spoczywa na Organizatorze Konkursu. 

6.  Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej https://fitnessforlife.pl/

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 W konkursie bierze udział każdy karnet zakupiony w dniach 25.04-30.04.2022r na Recepcji klubowej oraz
na naszej stronie internetowej 

§ 3

NAGRODY

1. W każdym z pięciu klubów oraz ONLINE do wygrania: 5 karnetów na 1 msc, 3 karnety na 3 msc oraz 2 
karnety na 12 msc.

2. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej niezwłocznie od zakończenia

konkursu;

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z

wydaniem nagród.



§ 5.

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu 
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod 
adresem https://www.facebook.com/FitnessForLifeRzeszow

2. Konkurs trwa od dnia 25.04.2022r godz.0:01 do 30.04 godz. 23:59

3. Zasady wyboru zwycięzców dostępne pod adresem: 
https://fitnessforlife.pl/wp-content/uploads/2022/05/zasady-wyboru.pdf

§ 6 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zakup w recepcji jednego z klubów lub przez panel klienta na 
stronie www.fitnessforlife.pl jednego z karnetów w dniach 25.04.2022r godz.0:01 do 30.04 godz. 23:59

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/FitnessForLifeRzeszow

§ 7

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie 
wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze losowego wyboru wśród osób, które wykonały 
zadanie pisane w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni zwycięzców 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem skrzynki mailowej lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia 
konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście rozstrzygającym na stronie 
https://www.facebook.com/FitnessForLifeRzeszow

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest zgłoszenie się do recepcji klubu z 
dokumentem tożsamości:

8. Brak zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, powoduje utratę przez 
uczestnika prawa do nagrody.

§ 8

http://www.fitnessforlife.pl/


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, 
w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w 
szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne 
lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem 
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są 
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest 
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w 
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w 
Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób 
mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej 
pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 
przepisami.

§ 11



REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania 
Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy organizatora konkursu

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2022r. i obowiązuje do 04.05.2022r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora.


