
       

 

 REGULAMIN 

 KONKURSU Z NAGRODAMI  „ CFO na Instagramie”  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu „CFO na Instagramie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Klub 
Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róź 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241-26-51 ( 
Centrum Formy ) zwany dalej „organizatorem”.  

 
2. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia i oraz szeroko pojętej fotografii 

amatorskiej  
3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady  

przebiegu Konkursu oraz zasady przyznawania nagród. 
 
 
 

§ 2. CZAS TRAWNIA KONKURSU  
 

Konkurs trwa od 11 marca  2016 r. do 10  czerwca  2016 r. W konkursie biorą udział zdjęcia 
wykonane wyłącznie przez klubowiczów Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. zwany też Klub 
Fitness Centrum Formy 
 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

1. Uczestnikiem Konkursu ( dalej: „ Uczestnik ) może być wyłącznie osoba pełnoletnia 
posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz będąca klubowiczem CENTRUM FORMY w 
momencie zgłoszenia do konkursu i mieć opłacony karnet.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Współorganizatora, ich 
współmałżonkowie, dzieci i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
a. Wykonanie zdjęcia z dowolnej aktywności fizycznej w klubie Centrum Formy lub na wolnym 

powietrzu, lub podczas startów w różnego rodzaju zawodach.  
b. oznaczenie go jednym z możliwych hashtagów: #cfo, #centrumformy, #treningcfo, #cfozawody, 

#cfoevent, #cfokonkurs, #cfofoto. 
c. Umieszczenie go na swoim Instagramie dniach 11 marca  2015 r. – 10 czerwca 2016 r. 
d. Każdy uczestnik może wykonać nieograniczoną ilość zdjęć i zgłosić je do konkursu. 
e. Komisja konkursowa będzie wybierać raz na 2 tygodnie  10 najlepszych zdjęć które przechodzą 

do finałowego etapu. Zdjęcia zakwalifikowane będą umieszczone na instagramie: 
centrumformydg  

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową ( dalej Komisja 
Konkursowa ). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby powołane przez organizatora Po 
zakończeniu terminu zgłaszania zdjęć konkursowych o którym mowa §2 Regulaminu, nie 
później niż do 17 czerwca 2016 r., Komisja Konkursowa , spośród osób i zdjęć które wzięły 
udział w Konkursie  wyłoni 3 laureatów konkursu. 



5. O wynikach konkursu Organizator poinformuje jego uczestników za pośrednictwem Facebooka 
i indywidualnie każdego zwycięzcę.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich poprawności tj.:  
a. Czy zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich 
b. Członkostwa w klubie Centrum Formy w trakcie trwania konkursu.  
7. Zgłoszenia do konkursu niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności naruszające 

czyjąś własność intelektualną i twórczość będą nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.  
 

 
§ 4. NAGRODY  

 
1. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: Nagroda główna 6 miesięczne 

członkostwa w Klubie Centrum Formy, oraz dwie nagrody równorzędne 1 miesiąc członkostwa 
w klubie Centrum Formy.     

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie, ani prawo 
zmiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. W realizacji Nagrody Głównej Laureat winien 
uczestniczyć osobiście.  

 
 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDNIA NAGRÓD W KONKURSIE 
 

1. Nagrody przyznane zostaną na podstawie oceny zdjęć konkursowych  przez Komisję 
Konkursową. 

2. Po zakończeniu losowania, Organizator powiadomi zwycięzców w ciągu 3 dni roboczych, 
następujących po rozstrzygnięciu konkursu za dzwoniąc pod numer podany w bazie 
klubowiczów Centrum Formy.  

3. Jeżeli numer danego Zgłoszenia nie odpowiada, Organizator ponawia próbę jeszcze dwa razy 
w kolejnym dniu roboczym. Za brak odpowiedzi uznaje się, że nie odebrano telefonu po 5 
sygnałach.  

4. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany w pkt. 3, jego 
prawo do nagrody przepada. Organizator kontaktuje się wówczas ze zwycięzcą rezerwowym 
według  procedury z pkt.3. 

5. W czasie rozmowy telefonicznej Organizator poinformuje zwycięzcę o terminie i sposobie 
odbioru nagrody.   

6. Nagrody zostaną wydane laureatom najpóźniej do 20 czerwca 2016 r.  
7. Warunkiem odbioru jest aktywne członkostwo  w klubie Centrum Formy oraz opłacony 

abonament za bieżący miesiąc.  
 
 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 

1. Organizator Konkursu  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez 
Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

 
 
 

§ 7. REKLAMACJE  
 

1. Reklamacje związane z konkursem powinny być zgłaszane w formie  pisemnej w siedzibie 
Organizatora.  

2. Laureat Konkursu który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamacje w ciągu 14 dni od 
wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.  

3. Reklamacje organizator rozpatruje w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, a decyzja jest 
ostateczna i wiążąca.  

 
 

 
 



 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH 

 
1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikacje swojego zdjęcia konkursowego na 

profilu FB Centrum Formy i zrzeka się praw autorskich przysługujących z tego tytułu 
2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzach przewidzianych 

Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm. ) w 
celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.  

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, 
adres zamieszkania, numer telefonu, numer pesel.  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych 
w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.  

5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu 
uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osoba musi zwrócić się z 
pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. 
Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem Dane Osobowe. Odpowiedz jest przesyłana 
lub udzielana w ciągu 30 dni.  

6. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych 
każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji w tym celu należy wysłać wiadomość 
pocztą elektroniczną na adres : biuro@centrumformy.com  wpisując „dane osobowe” w 
treści wiadomości.  

7. Każdy ma prawo do wycofania na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora. Wycofanie wymaga formy pisemnej i należy je  złożyć lub przesłać na adres 
Organizatora: Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róź 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza z 
dopiskiem „dane osobowe”   lub drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie 5.  

 
 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o 
konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W 
kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy o ochronie danych osobowych tj. ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późń. zm. ) 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla uczestników w siedzibie Organizatora w miejscu ogólnie 
dostępnym ( siłownia klubu ) lub może być udostępniony na życzenie w recepcji lub drogą 
elektroniczną prośbę należy przesłać na adres e-mail: m.kwiecien@centrumformy.com   
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