Gotuj z klubowiczami CityFit

REGULAMIN KONKURSU
„Gotuj z klubowiczami CityFit”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 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
Zwycięzców, 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 rozpoczyna się w dniu 28.08.2017 o godzinie 08:00 i trwa aż
do odwołania przez Organizatora o czym Organizator poinformuje
Uczestników
Konkursu
odpowiednio
z
dwutygodniowym
wyprzedzeniem zamieszczając informację na stronie internetowej
Organizatora oraz na stronie wydarzenia Gotuj z CityFit w serwisie
Facebook (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:
a) konto w serwisie Facebook – aktywne konto zarejestrowane w
serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com,
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b) serwis Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie
Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego
serwisu.
c) Klub – klub fitness CityFit zlokalizowany w:
• Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18
• Warszawie (03-287) przy ulicy Głębockiej 13
• Rzeszowie (35-959) przy ulicy Rejtana 65
• Lublinie (20-147) przy ulicy Aleja Spółdzielczości Pracy 26
• Bielsku-Białej (43-316) przy ulicy Kolistej 23
• Wałbrzychu (58-300) przy ulicy 1 Maja 64
• Katowicach (40-003) przy ulicy Rynek 12
• Gdańsku (80-251) przy ulicy Aleja Grunwaldzka 472 A
• Bydgoszczy (85-213) przy ulicy Kruszwicka 1
• Wrocławiu (50-053) przy ulicy Szewska 3a
d) Członek Klubu – osoba posiadająca aktywne członkostwo
umożliwiające wejście do Klubu na zasadach określonych w
regulaminie Klubu.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział Członkowie Klubu posiadający aktywne
konto w serwisie Facebook (dalej „Uczestnicy”).
2. Przystąpienie do Konkursu możliwe jest jedynie w Czasie Trwania
Konkursu.
3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wielokrotnie.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z
treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim
związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
7. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia do Konkursu zgodnie z
Regulaminem, może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w
Konkursie poprzez zgłoszenie tego Organizatorowi lub obsłudze Klubu.
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§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie
następującego zadania konkursowego: (i) umieszczenie na stronie
wydarzenia „Gotuj z CityFit” w serwisie Facebook zdjęcia
przedstawiającego autorski przepis kulinarny wraz ze zdjęciem potrawy.
Zdjęcie oraz przepis powinny dotyczyć tematyki zdrowych dań.
Poprawne wykonanie całego zadania konkursowego zwane jest dalej
łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
2. Zgłoszenie, które zostanie wysłane w wiadomości prywatnej w serwisie
Facebook, nie będzie brane pod uwagę w Konkursie. Organizator
zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
3. Po zakończeniu każdych pełnych dwóch tygodni Konkursu, tj. w co drugi
poniedziałek w Czasie Trwania Konkursu rozpoczynając od poniedziałku
dnia 04.09.2017 roku Komisja Konkursowa kierując się kreatywnością
Zgłoszeń wyłoni do godz. 15:00, spośród nadesłanych w ciągu dwóch
tygodni Zgłoszeń 1 (jedno), które zdaniem Komisji przedstawia
najciekawszy przepis wraz z dołączonym do niego zdjęciem. Osoba, która
zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową zostanie Zwycięzcą
Konkursu w tym okresie.
4. W co drugi poniedziałek w Czasie Trwania Konkursu Komisja
Konkursowa, stosując kryteria wskazane powyżej, wyłaniać będzie
kolejnych Zwycięzców danego okresu.
5. W sytuacji gdyby w danym okresie (2 tygodnie) w Czasie Trwania
Konkursu nikt nie zamieścił Zgłoszenia na stronie wydarzenia „Gotuj z
CityFit” w serwisie Facebook, nagroda przewidziana za dany okres ulega
przepadkowi na rzecz Organizatora.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za
pośrednictwem komentarza pod swoim Zgłoszeniem zamieszczonym na
stronie wydarzenia „Gotuj z CityFit” w serwisie Facebook.
7. Organizator zastrzega, że powiadomienie Zwycięzcy następuje wyłącznie
w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi
podstawę roszczenia o przyznanie Nagrody.
8. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w wiadomości prywatnej do
administratora grupy imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu
do wysyłki nagrody oraz, w przypadku jeśli nagroda będzie
opodatkowana, numeru PESEL, oraz informacji o wybranym sposobie
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odbioru nagrody, zgodnie z zapisami §4 pkt. 5 Regulaminu, w ciągu 72
(siedemdziesięciu dwóch) godzin od otrzymania wiadomości o wygranej
od Organizatora. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę
wymaganych danych w powyższym terminie, nagroda może nie zostać
przyznana temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu
Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria
wskazane w § 3 ust. 3.
9. Zwycięzca Konkursu zezwala na publiczne ujawnienie swojego imienia,
nazwiska oraz informacji o tym iż jest Zwycięzcą Konkursu, a także
zezwala na zamieszczenie autorskiego zdjęcia, przy którym Organizator
wskaże Zwycięzcę jako jego autora, będącego przedmiotem Zgłoszenia
na stronie internetowej oraz Instagramie Organizatora.
10. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu i dokonując Zgłoszenia
oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie zarówno do
zdjęcia przedstawiającego określoną potrawę jak i przepisu kulinarnego
lub jest zgodnym z prawem dysponentem majątkowych praw autorskich
do zdjęcia i przepisu jako całości, jak również do poszczególnych jego
elementów, a tym samym jest uprawniony do ich załączania w Zgłoszeniu
i publikowania na stronie wydarzenia „Gotuj z CityFit” w serwisie
Facebook bez naruszania praw (majątkowych i osobistych) osób trzecich.
§ 4 Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę w postaci gadżetów CityFit.
2. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości
nagrody w pieniądzu.
4. Wszystkie nagrody, w sytuacji, kiedy będą podlegać opodatkowaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostaną powiększone o
dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości
podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. o 11,11%
wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od
osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcom
wydana, lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do
właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.
5. Odbiór nagród możliwy będzie w siedzibie Organizatora, w Klubie w
którym Uczestnik posiada członkostwo lub nagroda wysyłana zostanie za
pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany przez Zwycięzcę
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adres korespondencyjny zgodnie z §3 pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
Wybór formy odbioru nagrody należy do Zwycięzcy i należy tego dokonać
w sposób opisany w §3 pkt. 8 Regulaminu.
6. W przypadku zadeklarowania przez Zwycięzcę chęci osobistego
odebrania nagrody w siedzibie Organizatora lub Klubie Zwycięzca
obowiązany jest do odebrania w ciągu 7 dnia od dnia potwierdzenia przez
Organizatora otrzymania oświadczenia Zwycięzcy o wyborze formy
odbioru nagrody będącego odpowiedzią na wiadomość przesłaną
zgodnie z zapisami paragrafu 3 pkt. 8 Regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub nie odebrania jej
we wskazanym powyżej w pkt. 6 Regulaminu 7 (słownie: siedem)
dniowym terminie Organizator zastrzega sobie prawo przekazania
nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa
rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując
kryteria wskazane w § 3 pkt. 3.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie
pisemnej lub elektronicznej.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) 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 „Gotuj z
klubowiczami CityFit”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego
terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub
elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne.
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§ 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 publikowane będą zdjęcia w celu
prawidłowego wykonania 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 poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, a w
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w
serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia
Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,
a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze
zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy
promujące agresję;
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 Regulaminu
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 na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

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
Organizator oświadcza, że dane przetwarzane będą w terminie do 3
miesięcy od daty zakończenia konkursu.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w
Konkursie.
Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany
przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik
potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane
informacje Organizatorowi Konkursu CityFit Sp. z o.o., a nie Facebook.
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 (tj.
z 2014r., poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych w
rozumieniu ww. ustawy, jest CityFit Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Twarda 18.
Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania
Danych podmiotom współpracującym w obsłudze Konkursu. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie
na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy
ewentualnej nagrody.
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