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REGULAMIN KONKURSU: Bieg Belfrów III - 

rozgrzewka 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie przeprowadzonym na 

Facebooku pod nazwą: „Bieg Belfrów III – rozgrzewka” (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Rewers sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, 

NIP: 5833217447 – organ prowadzący Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

Rewers. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w na fanpage’u ODN Rewers: 

https://www.facebook.com/osrodekrewers 

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej 

„Regulaminem”.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

podstronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/6980/strona.html  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób 

sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi 

właścicielami serwisu społecznościowego 

Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, 

a serwis Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają miejsce zamieszkania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”).  

2. W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych 

(poniżej18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub 

opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Konkursie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika 

konta na portalu Facebook. 

4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

przez Uczestnika Regulaminu.  

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

Uczestnika do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, 

w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić 

na inne osoby. 

https://www.facebook.com/osrodekrewers
https://elektronicznezapisy.pl/event/6980/strona.html
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III. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 sierpnia 2022 roku do 

30 sierpnia 2022 roku do godz. 24.00 

2. Post konkursowy zostanie zamieszczony 15 sierpnia 2022 roku na 

fanpage’u https://www.facebook.com/osrodekrewers 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 30 sierpnia 2022 roku do godz. 

23.59 w komentarzu pod postem z grafiką konkursową wstawić zdjęcie 

swojego autorstwa oraz odpowiedzieć pisemnie na 

zadanie konkursowe brzmiące: „Pokaż, jak przygotowujesz się do trzeciej 

edycji naszego biegu i dodaj w komentarzu pod tym postem zdjęcie 

swoich wakacyjnych aktywności”. 

4. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik nie może wprowadzać 

żadnych zmian w zakresie przesłanej odpowiedzi konkursowej. 

5. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w pkt. 

2 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie oraz treść 

odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem 

chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw 

majątkowych. 

6. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wysłanego przez 

Uczestnika zgłoszenia oraz swojego profilu na 

Facebooku na stronach serwisów internetowych wydawanych przez 

Organizatora w celu prezentacji wyników konkursu. 

IV. Nagrody oraz zasady ich przyznawania 

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 Uczestników, którzy spełnili wszystkie 

warunki określone w pkt III Regulaminu i których jury konkursowe 

Organizatora wskaże jako autorów najciekawszych zgłoszeń. 

2. Jury składać się będzie z 3 osób wskazanych przez Organizatora. 

3. Nagrodami w Konkursie będzie 5 zestawów złożonych książki „Jedz 

i biegaj” Scotta Jurka oraz gadżetu z kolekcji  

https://www.facebook.com/wildteacher.sklep   

4. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wygra 1 zestaw konkursowy. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 września 2022 r., a nazwiska 

laureatów zostaną opublikowane na fanpage’u Organizatora pod 

postem konkursowym. 

6. W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba ograniczona 

w zdolności do czynności prawnych, zobowiązana jest ona do 

dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Konkursie 

udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku 

https://www.facebook.com/osrodekrewers
https://www.facebook.com/wildteacher.sklep
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niedostarczenia zgody nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik wytypowany 

przez Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności 

wydania nagród zwycięzcy z powodu: 

a. niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego, 

b. niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą, z przyczyn, za które ten ponosi 

odpowiedzialność. 

W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wytypowani 

przez Organizatora. 

 


