
Regulamin Konkursu “POKAŻ MOCNE UDERZENIE Z REDATS”
Z dnia 14.02.2022

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymały następujące znaczenie, o ile z kontekstu
nie wynika inaczej.

Organizator - P.H.U. Szczepan – Krzysztof Szczepaniak prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą P.H.U. Szczepan Krzysztof Szczepaniak, z siedzibą w 23-114
Jabłonna, Jabłonna-Majątek 12, NIP: 712-254-67-61, REGON: 060124860, e-mail:
sklep@phu-szczepan.pl
Nagroda - usługa i towar, które Organizator przekaże na rzecz Zwycięzcy. Dokładna
specyfikacja Nagrody znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Konkurs - konkurs pod nazwą “POKAŻ MOCNE UDERZENIE Z REDATS”, przeprowadzany
przez Organizatora w czasie od 14 lutego do 28 lutego 2022, zgodnie z warunkami
określonymi w Regulaminie.
Regulamin - niniejszy dokument, wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu,
określający zasady oraz warunki przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnik - osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, użytkownik sieci Internet, posiadający konto aktywne konto e-mail, dokonujący
Zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem profilu Organizatora na portalu Facebook, a w
szczególności za pomocą: wiadomości prywatnej czy komentarza pod postem
Laureat - 1 Uczestnik, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursowe
Jury Konkursowe - powołana przez Organizatora komisja, składająca się z 4
przedstawicieli Organizatora.
Przedmiot Konkursu - co najmniej jedno materiał - na przykład zdjęcie lub wideo,
rozwijający temat “Pokaż mocne uderzenie z REDATS”.
Zgłoszenie Konkursowe - przesłanie Przedmiotu Konkursu na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, w okresie od 14.02.2022 do 27.02.2022.

2. Postanowienia Ogólne
2.1. Organizatorem Konkursu jest P.H.U. Szczepan Krzysztof Szczepaniak, 23-114
Jabłonna-Majątek 12. Zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego, Organizator gwarantuje
Nagrodę dla Uczestnika, który spełni wymogi jej otrzymania.
2.2. Niniejszy Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2.3. Celem Konkursu jest promocja marki P.H.U. Szczepan w Internecie.
2.4. Sponsorem nagród w Konkursie jest P.H.U. Szczepan Krzysztof Szczepaniak z siedzibą
w Jabłonnie-Majątek 12, 23-114 Jabłonna, NIP 712-254-67-61.
2.5. Konkurs organizowany jest w okresie od 14 lutego 2022 do 28 lutego 2022.
2.6. Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.7. W momencie przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż akceptuje wszystkie
zapisy Regulaminu Konkursu.
2.8. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom
określonym w w/w ustawie.
2.9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.10. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profili Organizatora w portalach
społecznościowych Organizatora, dostępnych pod adresami:
https://www.instagram.com/phuszczepan/ oraz https://www.facebook.com/phu.szczepan ,
2.11. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie,
Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa ani
prawem chronionych dóbr osób i podmiotów trzecich oraz że jest w pełni uprawniony do
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zgłoszenia tychże materiałów. Jednocześnie Uczestnik w chwili zgłoszenia zdjęcia do
konkursu przyznaje Organizatorowi prawo do jego nieograniczonej publikacji w sieci Internet
i materiałach drukowanych.

3. Uczestnik Konkursu
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletni użytkownik Internetu, posiadający aktywne
konto w portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram, który zapoznał się z treścią
Regulaminu i w pełni ją akceptuje.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia za pomocą profilu
Organizatora w mediach społecznościowych lub za pomocą poczty elektronicznej, poprzez
wysyłkę Zgłoszenia na adres marketing@phu-szczepan.pl w okresie od 14.02.2022 do
28.02.2022
3.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
3.4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w
zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z uczestnictwem w Konkursie
3.5. Uczestnik przystępuje do Konkursu dobrowolnie i po zapoznaniu się z treścią
niniejszego Regulaminu.
3.6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji w
formie wiadomości prywatnych od Organizatora w ramach portali społecznościowych lub
wiadomości poczty elektronicznej, w zakresie związanym z realizacją Konkursu.
3.7. Uczestnik oświadcza, a Organizator przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z
Nagrody nie będzie narażało Uczestnika na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub
ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że ogólna kondycja psychofizyczna i/lub
stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na skorzystanie z Nagrody, wówczas Uczestnikowi nie
będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. Organizator nie będzie
ponosił odpowiedzialności za inne okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające
skorzystanie z Nagrody, jeżeli Uczestnik, pomimo posiadania wiedzy o faktach mających
istotny wpływ na realizację Nagrody, nie poinformował o nich Organizatora, choć w
wybranych okolicznościach poinformowanie Organizatora było w pełni uzasadnione.
3.8. W trakcie realizacji Nagrody, Zwycięzca nie może znajdować się pod wpływem alkoholu
ani innych środków odurzających.
3.9. Zwycięzca pokryje koszty związane z dotarciem na miejsce przeprowadzenia treningu.

4. Przedmiot i czas trwania konkursu
4.1. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie co najmniej jednego materiału rozwijającego
temat “Pokaż mocne uderzenie z REDATS”. Materiał może mieć formę opisu, fotografii
(dopuszczalne rozszerzenia: .jpg, .png), video (dopuszczalne rozszerzenia: .mp4, .avi,
.mpg).
4.2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wysłać materiały Organizatorowi, za
pośrednictwem profilu Organizatora na portalu Facebook i/lub Instagram - zgłoszenie może
mieć formę wiadomości prywatnej lub komentarza zamieszczonego na profilu Organizatora,
lub wiadomości przesłanej na adres marketing@phu-szczepan.pl
4.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2022 i trwa do dnia 28.02.2022.
4.4. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie w zakresie przesłanych
materiałów oraz posiada wszelkie zezwolenia na rozpowszechnianie utrwalonych na
materiałach wizerunków osób trzecich. Uczestnik udziela zgody na publikację wizerunku
osób utrwalonych na materiałach.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy Nagrody.

5. Przebieg konkursu
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5.1. Prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników poprzez konta Organizatora na
portalach społecznościowych lub za pomocą poczty elektronicznej.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiałów będących niezgodnych z
prawem lub dobrymi obyczajami.
5.3. Dokonanie Zgłoszenia jest możliwe wyłącznie w terminie od 14.02 do 27.02.2022.
5.4. Zgłoszenia dokonane poza Czasem Trwania Konkursu (14.02 do 27.02.2022) nie będą
brane pod uwagę.
5.5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 04.03.2022

● na fanpage P.H.U. SZCZEPAN na Facebooku
● na stronie internetowej: http://sklep.phu-szczepan.pl/

6. Jury Konkursowe

6.1. Organizator powołuje Jury Konkursowe, składające się z 4 przedstawicieli Organizatora.
6.2. Spośród Uczestników, Jury Konkursowe wybierze 1 (słownie 1) Laureata, który uzyska
prawo do Nagrody.
6.3. Podczas oceny zgłoszonych materiałów, Jury Konkursowe kierować się będzie
swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryteria: kreatywności, oryginalności oraz
zgodności z tematem Konkursu.

7. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
7.1. Nagrodą będą rękawice bokserskie oraz indywidualny, 1-godzinny trening prowadzony
przez Łukasza Maciec. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia właściwości
szczególnych nagród ani wymiany nagród na inne. Szczegółowa specyfikacja nagród
znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.2. Wydanie Laureatowi Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego. Organizator pokryje wszelkie obciążenia związane z nagrodami, dostawą
oraz podatkami.
7.3. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.
7.4. Uczestnik nie może przekazać Nagrody osobom trzecim.
7.5. Uczestnik jest odpowiedzialny za dostarczenie Organizatorowi prawidłowych danych
kontaktowych.
7.6. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu, w zależności od formy zgłoszenia -
drogą wiadomości prywatnej na wybranym portalu społecznościowym lub za pomocą poczty
elektronicznej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, celem uzyskania
niezbędnych danych osobowych Zwycięzców.
7.7. W przypadku nieodebrania nagrody lub odmowy jej odbioru nagroda przepada i
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7.8. Nagroda dla Laureata zostanie rozdysponowana z magazynu Organizatora w oparciu o
wewnętrzny dokument magazynowy RS.
7.9. Organizator rozliczy i pokryje wszystkie należności podatkowe wynikające z
przeprowadzenia konkursu oraz związane z przekazaniem nagród.

8. Reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje kierować należy wyłącznie na adres e-mail:
reklamacje@phu-szczepan.pl
8.2. Wszelkie komentarze, skargi, zażalenia oraz reklamacje związane z Konkursem
powinny być kierowane wyłącznie do Organizatora.
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9. Ochrona danych osobowych
9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych –
znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o
ochronie danych – „RODO”.
9.2. Celem przetwarzania danych Uczestnika przez Organizatora, podanych przez
Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Konkursie, jest przeprowadzenie Konkursu oraz
przekazanie Nagród.
9.3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
uczestnictwa w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę nagród do Zwycięzcy.
9.4. Dane Zwycięzcy podane w związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane
do momentu, w którym:

● na Organizatorze przestaje ciążyć obowiązek prawny związany z rachunkowością
zobowiązujący go do przetwarzania danych Zwycięzcy;

● zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych.
9.5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania:

● dostępu do swoich danych osobowych,
● ich sprostowania,
● usunięcia,
● ograniczenia przetwarzania,
● żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także prawo:
● do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania
dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. na
prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

9.6. W celu realizacji swoich praw, Uczestnik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą
przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
9.7. W przypadku gdy Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu pod warunkiem, że
nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego
10.4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w
Serwisie Internetowym Organizatora.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
KONKURSU “POKAŻ MOCNE

UDERZENIE Z REDATS”
Nagrodami w konkursie będą:

1. Usługa - indywidualny trening bokserski przeprowadzony przez pięściarza Łukasza
Maciec, zgodnie z poniższym opisem:

● termin: do uzgodnienia ze Zwycięzcą
● Długość treningu: 1 godzina (60 minut)
● Miejsce treningu: Stara Szkoła Boksu; Łęczyńska 53A, 20-313 Lublin.

2. Towar - Rękawice bokserskie

● kolor
● marka: EVERLAST
● rozmiar: 14 oz


