REGULAMIN KONKURSU
„Wybiegaj SmartWatch”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000489476, NIP: 5252574364 (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru
nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało
wyłonienie Zwycięzcy, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie
decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją
niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs odbędzie się w dniu 21.04.2017 r., w godz. 16.00 – 21.00 (dalej "Czas Trwania
Konkursu").
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
6. Konkurs nie jest gra losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).
7. Definicje:
Uczestnik Biegu – Członek Klubu, który wykupił karnet „Bieg Serca” dostępny na stronie www.cityfit.pl
Członek Klubu – osoba posiadająca aktywne członkostwo umożliwiające wejście do Klubu na zasadach
określonych w regulaminie Klubu.
Klub – klub CityFit zlokalizowany w:


Bydgoszczy przy ulicy Kruszwickiej 1



Gdańsku przy ulicy Aleja Grunwaldzka 472 A



Warszawie przy ulicy Głębockiej 13

Nagroda Główna – zegarek Samsung Gear Fit2 o wartości 799 zł.

Nagroda Pocieszenia – pakiet gadżetów CityFit
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy Biegu (dalej „Uczestnicy”).
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie testu sprawnościowego
polegającego na przebiegnięciu 15 min. na bieżni w zegarku testowym Samsung Gear Fit2 (dalej
„Test”). Przedstawiciel marki Samsung obecny na miejscu w Klubie podczas Testu dostosuje
parametry Uczestnika tak, aby jego pomiar był miarodajny. Po 15 min. przedstawiciel marki Samsung
zapisze wynik pomiaru Uczestnika w obecności pracownika Klubu.
3. Podczas Testu zmierzona zostanie ilość spalonych kcal przez Uczestników podczas 15 min. biegu.
4. Osoba z najwyższym wynikiem spalonych kcal będzie uprawniona do odbioru Nagrody Głównej w
danym Klubie, zgodnie z § 4 pt. 1 Regulaminu.
§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu możliwe jest jedynie w Czasie Trwania Konkursu.
2. Do Testu Uczestnik przystępuje pod nadzorem obsługi Klubu oraz przedstawiciela marki Samsung, o
którym mowa w §2 pkt. 2 Regulaminu, i w czasie jego wykonywania stosuje się do ich zaleceń.
3. Uczestnicy przystępują do Konkursu na własna odpowiedzialność.
4. Nie zaleca się uczestnictwa w Konkursie osobom z problemami sercowo-krążeniowymi,
oddechowymi, kobietom w ciąży oraz osobom z przeciwwskazaniami do intensywnego wysiłku
fizycznego.
5. Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko jeden raz.

§ 4 Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są 3 Nagrody Główne przyznane Uczestnikom, którzy zdobyli najwyższy
wynik spalonych kcal podczas Testu oraz spełnili ciążące na laureatach Nagrody Głównej obowiązki,
o których mowa w pkt. 7 - 9 niniejszego paragrafu, po jednej w każdym z trzech Klubów biorących
udział w Konkursie.
2. Nagrody będą wręczane po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu tj. od dnia 24 kwietnia 2017 roku w
Klubie.
3. Jeżeli kilka osób zdobędzie taki sam wynik spalonych kcal podczas Testu, uprawniona do odbioru
Nagrody Głównej jest osoba, która zdobyła go jako pierwsza. Pozostali Uczestnicy z takim samym
wynikiem otrzymają Nagrodę Pocieszenia.

4. Z laureatami Nagrody Głównej Organizator skontaktuje się mailowo informując o uzyskaniu Nagrody
Głównej, przesyłając oświadczenie o którym mowa w pkt. 8 poniżej oraz podając dokładny termin
odbioru Nagrody Głównej.
5. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w pieniądzu.
7. Laureaci Nagród Głównych, z tytułu otrzymania nagród rzeczowych podlegających opodatkowaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązani są do wpłacenia na rzecz Organizatora
kwoty odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj.
10% wartości Nagrody Głównej (89 zł), przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od osób
fizycznych. W ten sposób uiszczona przez laureata Nagrody Głównej kwota pieniężna zostanie przez
Organizatora wpłacona do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.
8. Opisaną w pkt. 7 powyżej kwotę laureat Nagrody Głównej obowiązany jest przelać na rachunek
bankowy Organizatora wskazany w przesłanym do tego celu oświadczeniu zawierającym wyliczenie
kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.
9. Po uiszczeniu opłaty, zgodnie z zapisami pkt. 7-8 powyżej, laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest
do przesłania potwierdzenie dokonania płatności na adres mailowy Organizatora bok@cityfit.pl z
dopiskiem „podatek od nagrody głównej” lub okazania go managerowi Klubu w dniu odebrania
Nagrody Głównej. Brak przedstawienia w/w potwierdzenia płatności stanowi podstawę odmowy
wydania Nagrody Głównej.
10. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody Głównej, lub w przypadku nie odebrania jej w
uzgodnionym przez Organizatora i laureata Nagrody Głównej terminie, jednak nie dłuższym niż 14
dni od powiadomienia laureata o wygranej, czy też w sytuacji nie spełnienia ciążących na laureacie
Nagrody Głównej obowiązku przewidzianego w pkt. 7-9 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania Nagrody Głównej innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa rozstrzygnie,
który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 4 ust. 1.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub e-mailem: bok@cityfit.pl z dopiskiem „Wybiegaj

SmartWatch”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż
pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany
w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych
operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej)
listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne
nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane
będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy
techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy
naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego
wizerunek.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.cityfit.pl oraz w siedzibie
Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu
w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie
na przebieg konkursu. O każdej zmianie regulaminy Organizator poinformuje uczestników na stronie
pod adresem https://www.facebook.com/CityFitpl.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
przez CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów
jest CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy
Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z
prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email bok@cityfit.pl lub listem
poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez
Uczestników dobrowolnie.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika w zakresie, jaki wskazany został w Regulaminie, przetwarzane są zgodnie z
postanowieniami Regulaminu oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
z 2014r., poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy, jest
Organizator, tj. CityFit Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu,
w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
8. Laureaci nagród godzinowych oraz nagrody głównej zezwalają na publiczne ujawnienie swojego
imienia, nazwiska oraz informacji o tym iż są zwycięzcami Konkursu na stronie internetowej
Organizatora.

