REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Zdjęcie na
trampolinach” (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez strony firmy 7 Jump Street Park Trampolin w serwisie
Facebook, Instagram i www http://7jumpstreet.pl.
3. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Park Trampolin 7 Jump Street
Olsztyn (dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisami Facebook i Instagram.
5. Facebook – portal internetowy dostępny pod adresem www.facebook.com.
6. Instagram – portal internetowy dostępny pod adresem www.instagram.com
7. Strony – uczestnik i organizator
8. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu.
9. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której
miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Godzinne wejście do parku trampolin – wejście i skorzystanie z atrakcji parku trampolin
w czasie 60 minut + 10 minut do wykorzystania na szatnie

II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnik, chcąc przystąpić do konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie
zaakceptować go. Jest to dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs odbywać się będzie od 8 do 31 sierpnia w mediach społecznościowych.
Podzielony będzie na cztery etapy:
- od 8 do 13 sierpnia
- od 14 do 20 sierpnia
- od 21 do 27 sierpnia
- od 28 do 31 sierpnia
2. Konkurs obejmuje zrobienie i publikacje w mediach społecznościowych zdjęcia, które
będzie wykonane na terenie Parku Trampolin 7 Jump Street w Olsztynie.
3. Uczestnik konkursu powinien wykonać zdjęcie, a następnie opublikować je w swoim
kanale społecznościowym (Facebook lub Instagram), oznaczając profil 7 Jump Street (na
Facebooku - @7jumpstreet, na Instagramie - @7jumpstreetolsztyn), a także dołączyć
następujące zwroty-hashtagi: #7jumpstreet #trampolinyolsztyn. Tylko zdjęcia, które będą
zawierały oznaczenie profilu i hashtagi, będą brały udział w konkursie.
4. Ostatniego dnia każdego etapu, jury wybierze jedno najbardziej ciekawe zdjęcie z danego
tygodnia, które zostanie nagrodzone godzinnym biletem do parku trampolin 7 Jump Street.
5. W skład jury wchodzić będą: Marcin Wójcik oraz Maciej Karuc.
6. Organizator następnie skontaktuje się z autorem wybranego zdjęcia.
7. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za
niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć
religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja
seksualna).
8. Uczestnicy mogą publikować zdjęcia w wyznaczonym okresie – do 23:59 dnia kończącego
etap.
13. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców”
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia, biorącego udział w konkursie w mediach
społecznościowych parku trampolin 7 Jump Street”.
„W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie
imienia i nazwiska na fanpage. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że
administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia
Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych
osobowych zwycięzców, jest park trampolin 7 Jump Street. Podane dane osobowe w zakresie
imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w

Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na
podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
14. Nagrodą każdego etapu konkursu jest godzinny bilet do parku trampolin.
15. Uczestnik otrzyma informację o wyróżnieniu w wiadomości na prywatnym profilu.
16. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
17. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w
wiadomości prywatnej na portalu Facebook – imienia i nazwiska, a następnie powinien
zgłosić się do biura Organizatora i podania swoich danych.
18. Organizator ma prawo zweryfikować dane uczestnika konkursu.
19. Uczestnik konkursu ma 7 dni na odbiór nagrody, od momentu otrzymania wiadomości od
Organizatora.
20. Niepełnoletni zwycięzca konkursu może zrealizować nagrodę, tylko i wyłącznie po
spełnieniu zapisów regulaminu parku trampolin
21. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
Laureat nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu
regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych
obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take
down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu
Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby
bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym
Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i
serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody,
V Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników w formie mailowej lub pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi
rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz ew. nazwę profilu na Facebooku), wskazanie przyczyn
reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą
elektroniczną.
4. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią
promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 08.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza
warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie lub dokonuje czynności
naruszających powszechnie obowiązujące prawo.
4. Regulamin Konkursu jest udostępniony Uczestnikowi nieodpłatnie w siedzibie
Organizatora, stronie internetowej oraz na Fanpage’u.

