
Regulamin konkursu dla biegaczy “Bieganie jest super!” 

1. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest firma Athlete Sp. z o. o. z 
siedzibą w 58-100 Świdnica, ul. Modrzewiowa 9; NIP: 8842761910; numer wpisu do 
KRS 0000600699 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Sponsor nagród 

Sponsorem nagród jest firma Superbet zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w 
40-496 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 7A; NIP: 9542775133; numer wpisu do KRS 
0000666114 (zwana dalej “Sponsorem nagród”). 

3. Uczestnicy Konkursu:  

3.1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat i które posiadają konta w 
serwisie Facebook (zwani dalej: „Uczestnicy”). 

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora nagród 
oraz osoby współpracujące z Organizatorem bądź Sponsorem nagród na podstawie 
umów cywilnoprawnych w zakresie związanym z przeprowadzeniem niniejszego 
konkursu. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych 
rodzin osób, o których mowa wyżej (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).  
Z udziału w konkursie wyłączone są również osoby posiadające miejsce zamieszkania 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Zasady organizacji Konkursu:  

4.1. Konkurs zostanie zorganizowany poprzez Formularz Google przygotowany pod 
adresem: https://forms.gle/XjrrQR3We4iMiDun7 (zwany dalej “Formularzem”). 

4.2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. 

4.3. Celem Konkursu jest wybór 2 najciekawszych w ocenie Jury rozwinięć zdania 
“Bieganie to dla mnie…”. 

4.4. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 30.10.2020 roku 
do 02.11.2020 roku do godziny 23.59. Zgłoszenie konkursowe następuje przez 
przesłanie odpowiedzi za pomocą udostępnionego Formularza.  

4.5. Przystąpienie do Konkursu (przesłanie wypowiedzi w sposób określony w 
Regulaminie) oznacza akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

4.6. Początek Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Organizatora w 
serwisie Facebook i Instagram. 

4.7. Organizator powoła dwuosobową Jury konkursowe, złożoną z osoby 
reprezentującej Organizatora i osoby reprezentującej Sponsora. Jury będzie czuwać 
nad prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

https://forms.gle/XjrrQR3We4iMiDun7


5. Zasady udziału w Konkursie:  

5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy poprzez Formularz udostępniony pod 
adresem https://forms.gle/XjrrQR3We4iMiDun7 przesłać rozwinięcie zdania 
“Bieganie to dla mnie…” (zwane dalej “Zgłoszeniem konkursowym”). 

5.2. Zgłoszenie konkursowe można zamieszczać do 02.11.2020 do godz. 23:59. 

5.3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zgłoszenie konkursowe. 

5.4. Zgłoszenie może zostać dokonane jedynie po dodaniu prawidłowego adresy e-
mail Uczestnika. 

5.5. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać postanowień niniejszego 
Regulaminu, dobrych obyczajów, a w szczególności nie może:  

1) promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami; 

2) zawierać treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmów);  

3) zawierać oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) podmiotów trzecich; 

4) naruszać wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich; 

5) naruszać renomy Organizatora bądź Sponsora nagród; 

6) promować produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub substancji, o 
których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.  

5.6. Uczestnik zamieszczając Zgłoszenie konkursowe oświadcza, że jest autorem 
Zgłoszenia konkursowego, a jego zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób 
trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych 
praw własności intelektualnej osób trzecich. 

5.7. Zgłoszenia konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w 
Regulaminie. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę 
zgłoszeń przesłanych mu w inny sposób. Przy rozstrzyganiu Konkursu nie będą brane 
pod uwagę również zgłoszenia Uczestników, którzy nie spełnili warunków 
określonych w Regulaminie.  

6. Prawa własności intelektualnej do prac Konkursowych: 

6.1. Uczestnik z chwilą zgłoszenia się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia 
konkursowego udziela Organizatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego upoważnienia 
do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do nadesłanego 
Zgłoszenia konkursowego. 

6.2. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia konkursowego Uczestnik oświadcza, że 
przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do tekstu 
zgłoszonego jako praca konkursowa. 

6.3. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda, z chwilą otrzymania nagrody 
przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu (zgłoszonego 
komentarza), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach 
eksploatacji: 
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a) utrwalenie na dowolnych nośnikach dowolna techniką, w tym technika drukarską, 
reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; 

b) zwielokrotnienie dowolna techniką w tym także technika drukarską, 
reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; 

c) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie i wykonanie; 

d) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

e) wprowadzanie do pamięci komputera; 

f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

g) najem oraz użyczanie oryginału lub egzemplarza; 

h) nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób 
bezprzewodowy naziemny lub satelitarny, lub w sposób przewodowy; 

i) reemitowanie; 

j) wykorzystywanie tekstu w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i 
reklamowych, bez nadzoru autorskiego i wykonywania przez twórcę autorskich praw 
osobistych. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

7.1. Zwycięzcy Konkursu to dwie osoby wybrane przez Jury Konkursowe, których 
odpowiedzi okażą się najciekawsze.  

7.2. Zwycięzcom Konkursu Organizator przyzna określone w Regulaminie nagrody . 

7.3. Dane zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Sponsorowi nagród oraz 
organizatorowi biegu Cracovia Marathon w celu realizacji przyznanej nagrody. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu: 

8.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową, 
najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu Konkursu. 

9. Nagrody w Konkursie: 

9.1. Nagrodami w Konkursie są dwa pakiety startowe na dystans maratoński w 
ramach biegu Cracovia Marathon: https://pzucracoviamaraton.pl, który odbędzie się 
w Krakowie, 8 listopada 2020 roku. Nagroda nie obejmuje kosztu przejazdu do 
Krakowa, na sam bieg, ani kosztów  noclegu i wyżywienia. 

9.2. Zwycięzca Konkursu może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody. 

9.3. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inne nagrody, w szczególności 
nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

https://pzucracoviamaraton.pl


10. Dane osobowe Uczestników Konkursu:  

10.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony 
danych, w tym danych osobowych Uczestników Konkursu. Administratorem danych 
osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

10.2. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane: 

1) dane osobowe Uczestnika w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska; 

2) dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej. 

10.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dokonujących Zgłoszeń 
Konkursowych następuje na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
a w zakresie w jakim pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi do zawarcia 
umowy licencyjnej dotyczącej Zgłoszenia Konkursowego przetwarzanie następuje w 
celu wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie Zgłoszenia 
konkursowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w Konkursie. 

10.4. Administrator przechowuje dane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia 
dokonania Zgłoszenia konkursowego lub przez okres potrzebny do przedawnienia 
roszczeń. 

10.5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu przekazane mogą być Sponsorowi 
nagród, a także Organizatorowi biegu Cracovia Marathon - co jest niezbędne do 
realizacji nagrody. 

10.6. Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom dostarczającym 
Administratorowi infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi marketingowe lub informatyczne oraz innym podmiotom, 
które współpracują z Administratorem przy organizacji Konkursu. 

10.7. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W 
szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki 
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim 
dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

10.8. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich 
kopii; 

2) prawo do sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 



4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;  

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;  

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10.8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, 
osoba, której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10.9. W celu wykonania powyższych praw należy napisać na adres: 
p.niemczuk@treningbiegacza.pl.  

11. Reklamacje: 

11.1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia 
Konkursu z Regulaminem służy każdemu uczestnikowi. 

11.2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres: Athlete Sp. z o. o.  
ul. Modrzewiowa 9 58-100 Świdnica, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”; 

11.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w wciągu 14 dni 
roboczych od otrzymania, włączając w to powiadomienie uczestnika o rozstrzygnięciu 
reklamacji. 

12. Postanowienia końcowe:  

12.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres 
Organizatora. 

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

12.3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w 
szczególności w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie konkursowe nie spełni warunków 
niniejszego regulaminu. 

12.4. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

12.5. Regulamin został sporządzony 29.10.2020 r.
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