REGULAMIN KONKURSU
„Pływanie to FRAJDA”
Konkurs organizowany jest przez Centrum Sportowe u Jezuitów z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej
35, zwana dalej Organizatorem.
§1
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs „Pływanie to FRAJDA” odbywa się w dniach od 01 września 2017 r. do 30 listopada 2017
r.
2. Tematyką konkursu są zdjęcia wykonane podczas zajęć organizowanych w Szkole Pływania
„Frajda”.
3. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez dodanie na swoim koncie na Portalu Facebook zdjęcia
wykonanego podczas zajęć organizowanych w Szkole Pływania „Frajda” oraz oznaczenie miejsca
jego wykonania jako: „Nauka Pływania. Szkoła Pływania Frajda”.
4. Spośród nadesłanych zdjęć Komisja w składzie pracowników Szkoły Pływania „Frajda” wybierze
zwycięzcę – autora najciekawszego zdjęcia.
5. Organizator konkursu na najciekawsze zdjęcie uhonoruje zwycięzcę nagrodą w postaci karnetu
na 10 wejść na basen wartego 120 zł za symboliczny 1 zł.
6. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej w terminie do 7 dni od jego
zakończenia: https://www.facebook.com/szkolaplywaniafrajda/

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, spełniające wymagania nałożone niniejszym
regulaminem.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie fani Nauka Pływania. Szkoła Pływania Frajda.
3. Pracownicy i współpracownicy Nauka Pływania. Szkoła Pływania Frajda., a także osoby, które
biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż,
żona, dzieci, wnuki) nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do nadesłanych fotografii, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób
sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora
za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
przesłanych fotografii oraz na publikowanie jego danych osobowych w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem, na stronie internetowej, fanpage Organizatora, a także na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie,

modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w Internecie.
6. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej lub fanpage Organizatora oraz
inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć,
Uczestnik Konkursu, który przesłał roszczeniowe zdjęcie pokryje koszty i zapłaci odszkodowania
związane z roszczeniami takich osób.
8. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych fotografii, których
własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.
9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić zdjęcie bez podania uzasadnienia. Dotyczy to w
szczególności zdjęć niezgodnych z Regulaminem, wadliwych technicznie. Organizator może też
zdyskwalifikować zdjęcia już biorące udział w konkursie, w szczególności w przypadku poddania w
wątpliwość ich autorstwa.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133,
poz. 833 z póz. zm.).
11. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
http://frajda.gdynia.pl/

§3
NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest karnet na 10 wejść na basen warty 120 zł za symboliczny 1 zł.
2. Nagrodzeni udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród. Ponadto nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

§4
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą
być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych
od daty ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty na adres Gdynia ul. Tatrzańska 35.
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 (na adres podany w reklamacji).
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć do celów marketingowych.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal
Facebook, ani z nim związany.
5.

Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

6. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

