REGULAMIN
Konkursu „Integrowanie przez bieganie” na profilu Facebook LACHO TEAM
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Integrowanie przez bieganie” jest grupa sportowa LACHO TEAM
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma swój profil w
serwisie Facebook.pl
§2. Zasady promocji
1. Konkurs odbywa się na profilu LACHO TEAM w serwisie Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/lachoteam/
2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu LACHO TEAM na Facebooku w dniu
17.05.2018 (czwartek) do dnia 21.05.2018 (poniedziałek) do godz. 23.00.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Facebook LACHO TEAM we wtorek 22.05.2018 do godziny 12.00.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, którzy
są fanami Profilu Organizatora.
5. Konkurs polega na dodaniu w komentarzu do postu konkursowego zdjęcia adekwantnego do hasła
„Integrowanie Przez Bieganie”.
7. Organizator nagrodzi 1 osobę, której odpowiedź spodoba się najbardziej jury wyłonionemu wśród biegaczy
grupy Lacho Team.
8. Nagrodą w konkursie jest:
Pakiet VIP dla jednej osoby na bieg Doliną Będkowską, organizowany 26 maja 2018.
9. Nagroda nie może zostać wymieniona na wartość pieniężną.
§3. Prawa i obowiązki Uczestników
1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem
wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm
ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami życia społecznego i moralnymi,
społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady etykiety.
2. Uczestnictwo w konkursie, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, jest równoznaczne z
akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
§4. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie, a w
Skrajnych przypadkach do blokowania aktywności na profilu LACHO TEAM tych Uczestników, którzy
naruszają p
̨ ostanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
2. Organizator jest dostarczy nagrodę w sposób ustalony wspólnie ze Zwycięzcą.
§ 5. Dane Osobowe
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Administratorem danych osobowych jest LACHO TEAM.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje: publikację imienia i
nazwiska uczestnika.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości i reklamacji Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie
postanowień regulaminu, mailowo na adres: graboskiarti@gmail.com. Organizator rozpatrzy reklamacje w
ciągu 24 godzin od daty ich przesłania.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook.com, ani
z nim związany. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.

