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REGULAMIN KONKURSU: Bieg Belfrów III  

– fotka Belfra 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie przeprowadzonym na 

Facebooku pod nazwą: „Bieg Belfrów III – fotka Belfra” (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 

stronie: https://biegbelfrow.pl  

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 biorą udział w III edycji Biegu 

Belfrów, tj. zapisały się i wniosły opłatę za wybrany zestaw startowy. 

(„Uczestnicy”).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika 

konta na portalu Facebook. 

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

przez Uczestnika Regulaminu.  

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

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

Uczestnika do udziału w Konkursie. 

5. 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. 

III. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 07 października 2022 roku 

do 31 października 2022 roku do godz. 23.59. 

https://www.facebook.com/osrodekrewers
https://biegbelfrow.pl/
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2. Post konkursowy zostanie zamieszczony 07 października 2022 roku na 

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

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 31 października 2022 roku do 

godz. 23.59 w komentarzu pod postem z grafiką konkursową wstawić 

zdjęcie swojego autorstwa. 

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. 

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

wykorzystanie zdjęć oraz publikowanie wizerunku Uczestnika przez 

Organizatora na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej 

bez ograniczenia czasowego. 

IV. Nagrody oraz zasady ich przyznawania 

1. Zdjęcia przesłane przez uczestników będą oceniane przez użytkowników 

portalu Facebook za pomocą polubień, jednak o ostatecznym wyborze 

zwycięzców zdecyduje jury konkursowe. 

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

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 Uczestników indywidualnych oraz 

wszyscy członkowie jednej grupy, którzy spełnili wszystkie warunki 

określone w pkt III Regulaminu i których jury konkursowe Organizatora 

wskaże jako autorów najciekawszych zgłoszeń. 

4. Nagrodami w Konkursie dla uczestników indywidualnych będą 3 

zestawy: 

a. za pierwsze miejsce – smratband, zestaw gadżetów Grupy 

Rewers (torba, podkładka pod mysz, notes, długopis), 

b. za drugie miejsce – słuchawki bezprzewodowe, zestaw gadżetów 

Grupy Rewers (torba, podkładka pod mysz, notes, długopis), 

c. za trzecie miejsce – zestaw gadżetów Grupy Rewers (torba, 

podkładka pod mysz, notes, długopis). 

5. Nagrodami w Konkursie dla uczestników grupowych będą: 

https://www.facebook.com/osrodekrewers
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a. za zajęcie pierwszego miejsca – 3 zestawy kart 4D, gadżety Grupy 

Rewers dla każdego uczestnika (notesy i długopisy).  

6. Każdy ze Zwycięzców Konkursu indywidualnego wygra 1 zestaw 

konkursowy. 

7. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie jako członkowie grupy, mogą 

również wziąć udział w konkursie jako uczestnicy indywidualni.  

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 listopada 2022 r., a nazwiska 

laureatów/nazwy grup zostaną opublikowane na fanpage’u 

Organizatora pod postem konkursowym. 

9. 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, 

c. nieopłacenia przez uczestnika udziału w Biegu Belfrów.  

W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wytypowani 

przez Organizatora. 

 


