REGULAMIN KONKURSU „Wyzwól w sobie #womenpower”
I.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w
Konkursie „Świat Kobiet” (zwanej dalej „Konkursem”).
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Fitness World
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 269, 53-234 Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795, NIP
691-248-39-42, posiadającą kapitał zakładowy wysokości 113.000 zł, zwaną dalej
„Organizatorem”.
3. Konkurs realizowany jest w okresie od 4 do 18 marca 2019 roku.
4. Regulamin dostępny jest we wszystkich klubach Organizatora, w których prowadzony
jest Konkurs oraz na stronie internetowej https://www.fitnessworld.com/pl/.
II.
Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie może wziąć udział każda kobieta, która w chwili ogłoszenia niniejszego
konkursu ukończyła 16 rok życia (w przypadku osób małoletnich niezbędne jest
przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego).
2. Konkurs jest przeznaczony dla aktywnych Klubowiczek Fitness World jak i dla kobiet
niebędących Klubowiczkami Fitness World.
3. Konkurs polega na tym, że w dniach wskazanych w punkcie I.3. osoba pragnąca wziąć
udział w konkursie, ma za zadania: 1) polubienie profilu Fitness World w serwisie
społecznościowym Instagram, 2) dodanie zdjęcia na ww. profil z #womenspower,
#kobietyFW #konkursFW19 3) wraz z pisemnym opisem, na czym w jej ocenie polega
hasło #womanpower. Profil musi być publiczny w chwili ogłoszenia wyników.
4. Opis winien być dokonany w języku polskim.
5. Zdjęcie, o którym mowa w punkcie II.3 podpunkt 2, powinno być najlepszym
odzwierciedleniem opisu „#womanpower”, podanego przez Uczestniczkę konkursu
zgodnie z punktem II.3. podpunkt 3.
6. Dodanie zdjęcia jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Uczestniczkę, że jest ona
autorem zdjęcia oraz opisu i posada pełne prawa autorskie do fotografii oraz posiada
zgodę na wykorzystanie wizerunku osób trzecich jeśli fotografia zawiera ich wizerunek.
7. Zgłoszenia wulgarne, naruszające prawa osób trzecich, nieobyczajne, sprzeczne z
prawem lub porządkiem publicznym i zasadami moralności będą przez Organizatora
usuwane, a uczestniczka może ponieść odpowiedzialność prawną za tego rodzaju
zgłoszenia.
8. Zgłoszenie w konkursie winno być wysłane do dnia 18 marca 2019 do godziny 24.00,
a Organizator ogłosi zwyciężczynię konkursu 20 marca na swoim profilu na
Instagramie i zwróci się do zwyciężczyni na jej profil na Instagramie z prośbą o kontakt
w celu odebrania nagrody.
9. Każda uczestniczka poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu akceptuje fakt, że jej
dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu
będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestniczka wyraża
zgodę, aby na podany przez niego adres mailowy wysyłane były oferty promocyjne
Organizatora. Zgoda taka będzie mogła być w każdej chwili cofnięta przez uczestnika.
Administratorem danych jest wyłącznie Organizator.
10. W Konkursie wybierane jest przez Organizatora najlepsze zdjęcie i opis (łącznie,
zwyciężczyni jest tylko jedna), wygrywa nagrodę opisaną poniżej.
11. Nagrodą jest możliwość korzystania z dowolnie wybranego klubu fitness należącego
do Organizatora do dnia 31 marca 2020r. oraz zestaw gadżetów Fitness World. W
przypadku wygranej uczestniczki, która, już jest klubowiczką, opłata za karnet ulega
zawieszeniu do daty wskazanej wyżej.

12. Po zakończeniu daty obowiązywania karnetu będącego nagrodą, karnet przechodzi w
opcję regularną w cenie 79 zł/mies. Jeśli uczestnik nie jest zainteresowany
korzystaniem z karnetu musi wypowiedzieć go z zachowaniem zasad wypowiedzenia
karnetu dostępnych na www.fitnessworld.com.
13. Każda Uczestniczka konkursu:
a. udostępniania swój wizerunek zawarty w zgłoszeniu konkursowym
b. przekazuje na rzecz Organizatora fotografię stanowiącą zgłoszenie do
konkursu,
c. udziela pozwolenia na wykorzystanie swojego wizerunku oraz treści zgłoszenia
na czas nieokreślony – Organizator ma prawo do wykorzystywania materiałów
video i zdjęć na swojej stronie www, kanałach społecznościowych, materiałach
reklamowych i innych miejscach.
14. W razie konieczności Organizator odprowadzi za zwyciężczynię podatek dochodowy z
tytułu wygranej do właściwego urzędu skarbowego.
15. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami, które mogą obowiązywać w tym samym
czasie, organizowanymi przez Organizatora.
16. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego i otwartego dla
osób trzecich konta przez Uczestniczkę na Instagramie – do czasu ogłoszenia
wyników.
17. Jedna uczestniczka może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
III.
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane pisemnie na adres
Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
reklamacje@pl.fitnessworld.com.
2. Organizator udzieli reklamującemu odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania reklamacji.
VI.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin oraz Regulamin Fitness World, dostępne na stronie internetowej
https://www.fitnessworld.com/pl/conditions oraz w Klubach Fitness World, określają
całość warunków korzystania z klubów Organizatora i stosują się do Akcji promocyjnej,
przy czym postanowienia Regulaminu zachowują pierwszeństwo przed
postanowieniami Regulaminu Klubu Fitness World.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej i obowiązuje do
czasu zakończenia ważności ostatniego karnetu nabytego w ramach Akcji.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej
Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Klubu Fitness World.

