Regulamin konkursu „Nie zapadaj w sen zimowy – spędź zimę aktywnie!”
organizowanego na portalu www.vitalogy.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Nie zapadaj w sen zimowy – spędź zimę aktywnie!” i
nazywany jest dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest portal Vitalogy.pl, którego
wydawcą jest Adinspire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32.
1.3. Fundatorem nagrody (nazywanym dalej „Fundatorem Nagrody”) jest Gravitan Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Brzozowej 20.
1.4. Regulamin konkursu udostępniany jest wszystkim użytkownikom portalu Vitalogy.pl pod
adresem: http://www.vitalogy.pl/photo_org/regulamin-sen-zimowy.pdf

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1.
Konkurs
zostanie
przeprowadzony
na
stronie
internetowej:
http://www.vitalogy.pl/konkursy,zdrowie,628,konkurs-nie-zapadaj-w-sen-zimowy.htm
2.2. Konkurs trwa w dniach 27.01.2014 – 10.02.2014.
2.3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz dokonanie
zgłoszenia zgodnego z jego postanowieniami.

3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymagania:
a.) Zrobić zdjęcie, przedstawiające sposób na aktywne spędzanie czasu zimą, i wysłać je na adres:
konkursy@vitalogy.pl wraz z krótkim opisem oraz zgodą na publikację zdjęcia na portalu i
fanpage’u portalu w przypadku wygranej.
b.) Przekazać, razem ze zdjęciem i opisem, dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika (imię i
nazwisko).
c) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody).
d.) Określić, czy jego stan zdrowia pozwala na wykonanie treningu EMS (dobór nagrody w

przypadku wygranej będzie zależny od tego, czy Uczestnik uprzedził o przeciwwskazaniach do
treningu czy nie).
3.2. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi spełniać następujące warunki:
a.) nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, reklamowych oraz niezgodnych z polskim
prawem,
b.) musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,
c.) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
3.3. Uczestnik także musi:
a.) mieszkać lub przebywać w najbliższym czasie na terenie Warszawy lub bliskich okolic.

4. Nagrody i rozstrzygnięcie wyników konkursu
4.1. Nagrody w konkursie to:
3 x karnet OPEN do jednego z fitnes klubów Gravitan
3 x trening EMS w jednym z fitness klubów Gravitan
4.2. Zwycięzcę Konkursu (zwanego dalej „Zwycięzcą”) wybiera komisja składająca się z redakcji
portalu Vitalogy.pl.
4.3. Autorzy sześciu najciekawszych – w ocenie komisji – odpowiedzi otrzymają wymienione w
punkcie 4.1. nagrody (nagrody zostaną przyznane w oparciu o informacje od Uczestników o
możliwości wykonania treningu EMS; w przypadku braku przeciwwskazań ze strony
jakiegokolwiek z Użytkowników, nagrody zostaną przyznane w oparciu o zaprezentowaną w
zgłoszeniu konkursowym aktywność).
4.4. Wybór Zwycięzcy odbędzie się nie później, niż 2 dni po zakończeniu Konkursu.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na portalu Vitalogy.pl nie później, niż 3 dni po
zakończeniu Konkursu.
4.6 Dane kontaktowe Zwycięzców (imię, nazwisko i adres e-mail) zostaną przekazane Fundatorowi
Nagrody, który ustali indywidualnie z każdym Zwycięzcą sposób odbioru nagrody.
4.7. Zwycięzca może wybrać klub, w którym zrealizuje nagrodę (Warszawa Targówek lub
Warszawa Raszyn).
4.8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego
nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu
5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci:
a.) imienia,
b.) nazwiska,
b.) prawdziwego i działającego adresu e-mail.
5.2. Uczestnicy Konkursu, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają zgodę na przetwarzanie
podanych danych osobowych przez Organizatora. Dodatkowo dane Zwycięzcy przetwarzane będą
przez Fundatora Nagrody. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i
nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, szczególnie w zakresie terminu
trwania Konkursu i wydawania nagród.
6.2. Decyzje Organizatora w sprawie Zwycięzcy są nieodwołalne.

Organizator

