REGULAMIN
KONKURSU #3 - ZAPISUJĘ SIĘ
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem KONKURSU #3 jest Kołobrzeg SPA.
2. Miejsce organizacji konkursu: Polska.
3. Celem konkursu jest promocja Familijnego Biegu Śniadaniowego, w tym promocja zdrowia poprzez
aktywność fizyczną, uprawianie sportu.
4. Fundatorem nagrody jest Sanatorium SAN.
5. Czas trwania konkursu: 30.03-12.04.2017r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu: 14.04.2017r.
7. Zwycięzcy wyłonieni zostaną na podstawie niniejszego Regulaminu
§2. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. W konkursie można wziąć udział tylko raz.
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wykonają wszystkie poniższe zadania:
a) POLUBIĄ Kołobrzeski Festiwal Zdrowia: https://www.facebook.com/Ko%C5%82obrzeski-FestiwalZdrowia-284385728386544/

b) OZNACZĄ w komentarzu tego posta 2 osoby i zachęcą do udziału w Familijnym Biegu Śniadaniowym
np. „AniaZet i KingaWu biegnij ponieważ … „
c) ZAPISZĄ SIĘ na Familijny Bieg Śniadaniowy i OPŁACĄ wpisowe (nazwisko widoczne na stronie:
https://sportmaniacs.com/pl/races/bieg-sniadaniowy-2017/584e88ae-bdb4-48de-b4683112ac1f00b3/registered)
5. Pośród wszystkich osób, które prawidłowo wykonają wszystkie zadania konkursowe, rozlosowany
zostanie voucher na tygodniowy pobyt pn. „Akademia Zdrowego Kręgosłupa” w Kołobrzegu,
organizowany przez Sanatorium SAN.
6. Nazwisko osoby, która wygra zostanie umieszczona 14.04.2017r., na stronie Kołobrzeskiego Festiwalu
Zdrowia. Osoba ta zostanie powiadomiona prywatną wiadomością na Facebooku.
7. Nagroda zostanie przekazana zwycięscy osobiście lub za pomocą poczty (do uzgodnienia).
§3. Nagrody
1. Nagroda w konkursie: voucher na tygodniowy pobyt pn. „Akademia Zdrowego Kręgosłupa” w
Kołobrzegu, ufundowany przez Sanatorium SAN. Pakiet obejmuje: noclegi, wyżywienie, zajęcia z
instruktorem, zabiegi oraz materiały instruktażowe do trenowania w domu.
2. Losowanie nagrody oraz ogłoszenie wyników nastąpi 14.04.2017r.
3. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
4. Nie istnieje możliwość przenoszenia nagrody na kogoś innego.
5. Zwycięzca odpowiada za dostarczenie stosownych danych: imię i nazwisko oraz adres do wysyłki – o ile
odbiór nie nastąpi osobiście. Sposób komunikacji to wiadomości poprzez stronę:
https://www.facebook.com/Ko%C5%82obrzeski-Festiwal-Zdrowia-284385728386544/?ref=bookmarks
6. Brak odpowiedzi od zwycięzcy w ciągu 7 dni, skutkować będzie, anulowaniem nagrody i losowaniem
kolejnej osoby.
§4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem,
do organizatora na adres: Kołobrzeg Spa, ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem „Konkurs #3ZAPISUJĘ SIĘ”, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotycząca Konkursu będzie ostateczna.
§5. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6. Polityka prywatności
1. Na potrzeby konkursu zbierane są następujące dane: Facebook ID, imię i nazwisko, adres do wysyłki
nagrody.
2. Powyższe dane przekazywane są Organizatorowi przez uczestnika.
3. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu.
4. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji wydarzenia
jakim jest Familijny Bieg Śniadaniowy.
5. Kontakt z uczestnikami może odbywać się za pośrednictwem Facebooka, maila lub osobiście.
6. Dane uczestników pozostają na stronie Facebooka oraz w postaci pliku umieszczonego na komputerze
Organizatora.
7. Organizator: Kołobrzeg Spa, ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg.

