Regulamin Konkursu
Zostań twarzą klubu FITNESS EXPRESS Rybnik
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą FITNESS EXPRESS", zwanego dalej
"Konkursem", jest Fitness Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krasnem, ul. Malawa 954, 36-007 Krasne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego –Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482273 oraz rejestru
czynnych podatników VAT – NIP 676-246-84-14, zwane dalej „Organizatorem”.
1.2.Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 4.06 2018 r. do 31.08.2018 roku na stronach
serwisu internetowego Organizatora pod adresem www.fitnessexpress.pl oraz na fanpage'u
znajdującym się na portalu Facebook o nazwie „Fitness Express Rybnik”.
1.3.Konkurs ma charakter trzyetapowy.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy.
2.2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.4. Pracownicy Organizatora, spółek z nim powiązanych, jak również inne osoby
bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.
2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie nie otrzymają
nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie
tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.
§ 3. Zasady zgłoszenia do Konkursu
3.1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane w dniach od 4.06.2018 do
30.09.2018r.
z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej w ust.2.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rejestracji uczestników
Konkursu.
3.3. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebook’owego Fitness express Rybnik, jeżeli
jeszcze nim nie jest powinien wybrać opcję „Lubię to” na
www.facebook.com/FitnessexpressRybnik

3.4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane za pośrednictwem Serwisu
www.fitnessexpress.pl poprzez formularz konkursowy. W celu dokonania zgłoszenia,
kandydat na uczestnika musi wypełnić ankietę będącą częścią formularza znajdującą się
w Serwisie oraz załączyć do formularza wymagane elementy, o których mowa
poniżej w ust.4.
3.5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane osobowe kandydata, niezbędne
i warunkujące uczestnictwo w Konkursie :
-imię i nazwisko,
-wiek,
-adres do korespondencji,
-adres e-mail,
-numer telefonu,
- zdjęcie przedstawiające wyraźnie całą sylwetkę kandydata; jeden kandydat może
przesłać więcej niż jedno zdjęcie, nie więcej jednak jak trzy
- zdjęcie powinno być wykonane na ściance konkursowej, która będzie usytuowana w klubie
Fitness Express w Rybniku podczas dni otwartych
- krótki opis osobowości i zainteresowań kandydata oraz motywów zgłoszenia chęci
uczestnictwa w Konkursie, zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe, które brzmi "Przedstaw nam swój aktywny #planzmian".
3.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków
określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci
ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
3.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie przez Organizatora jego Zadania konkursowego, zdjęć oraz imienia i
nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie stronie internetowej oraz profilu facebook
Organizatora.
§ 4 Etapy Konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców
Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach:
4.1. Etap 1 potrwa od 4.06.2018r. do 30.09.2018r.
4.2.Spośród nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń zgodnie z §3 Regulaminu
spełniających warunki określone w § 2 i 3 powyżej, Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora wybierze 20 osób tj. 10 kobiet i 10 mężczyzn. Wybrane osoby zostaną o
tym poinformowane drogą mailową i będą zobowiązane wysłać e-mail zwrotny z
potwierdzeniem chęci dalszego udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody.
4.3.Etap 2 (półfinał) potrwa od 15.10.2018r. do 15.11.2018r.
4.4. Spośród wizerunków 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) wyłonionych z 1 etapu konkursu,
umieszczonych na fanpage Fitness Express Rybnik do finału przejdzie 6 osób ( 3 kobiety i 3
mężczyzn), którzy zbiorą pod swoim zdjęciem największą ilość polubień.
4.6. Etap 3 ( finałowy ) "Nakręć się!" potrwa od 20.11.2018 r. do 27.11.2018 r.
4.7. Każdy z finalistów ma za zadanie nakręcić smartfonem video (min. 60 sek. max 3 min.),
w którym w kreatywny sposób pokaże, dlaczego warto być członkiem Fitness Express Rybnik.
Video powinno być wykonane w klubie Fitness Express Rybnik - K1 ul. 3 Maja 30.

4.8. Nagrania video finaliści powinni przesłać drogą mailową na adres
konkurs@fitnessexpress.pl do dn. 27.11.2018 r.
4.9. Spośród nadesłanych 6 filmów, Komisja Konkursowa wybierze 2 zwycięskie (kobiety
i mężczyzny).
4.10 Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz profilu
Facebook Organizatora w terminie do 14 dni od zakończenia trzeciego (ostatniego) etapu
konkursu.
§ 5 Nagrody
5.1. Nagrodą w konkursie “Zostań twarzą klubu Fitness Express Rybnik będzie nielimitowane,
darmowe członkostwo w klubie Fitness Express Rybnik dla każdego ze Zwycięzców (kobiety
i mężczyzny) oraz pakiet niespodziankowy od Prganizatora i Partnerów.
5.2. Organizator przewiduje także dodatkową nagrodę specjalną, o której będzie informował
w trakcie trwania konkursu.
5.3. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia dla 6 uczestników konkursu, którzy dojdą do
finału.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy
kierować pod adres konkurs@fitnessexpress.pl
6.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
6.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs: Zostań twarzą klubu
Fitness Express Rybnik.”
6.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis reklamacji, wraz z jej uzasadnieniem.
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych
od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji
jest ostateczna i wiążąca.
6.6. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania reklamacyjnego
e-mailem zwrotnym.
§ Postanowienia końcowe
1.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.
2.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania
konkursu oraz w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku otrzymania liczby
zgłoszeń mniejszej niż 10 (mniejszej niż 5 zgłoszeń kobiet i 5 zgłoszeń mężczyzn).

5.1 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz danych osobowych na potrzeby Fitness Express Sp. z o.o. wyłącznie w celach
marketingowych.

