Regulamin Konkursu
„Wygraj Wakacje Marzeń o wartości 10 000 zł”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie „Wygraj Wakacje Marzeń o wartości 10 000 zł”,
zwanego w dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu, Sponsorem Nagrody oraz właścicielem Serwisu
„Potreningu.pl” jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul.
Głogowskiej 23c, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o
kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 zł wpłaconym w całości,
zwany dalej Organizatorem Konkursu.
§ 2. NAGRODA.
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma bon turystyczny na 10.000 PLN brutto (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) do zrealizowania przez 12 miesięcy liczonych od daty
otrzymania nagrody, serwisie „Wakacje.pl“.
2. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1111 PLN
brutto (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych), która zostanie potrącona przez
Organizatora przy wydaniu nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku
dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn.
zm.) Organizator Konkursu jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego w imieniu Zwycięzcy zryczałtowany podatek dochodowy od
nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zwycięzca oświadcza,
że wyraża zgodę aby kwota nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu
wygranej w Konkursie.
§ 3. ZASADY KONKURSU.
1. Konkurs przeprowadzany będzie od dnia 30 kwietnia 2017 r. do dnia 31 lipca
2017 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 sierpnia
2017 r.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia Konkursu jest
pełnoletnia
4. W przypadku, gdy dwóch Uczestników Konkursu realizuje wspólny plan, w
ramach abonamentu w Serwisie, mogą być oni oceniani w Konkursie także
jako Para Uczestników.
5. Uczestnik Konkursu może zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie jeden raz.

6. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane wyłącznie od dnia 30
kwietnia
2017
r.
do
dnia
31
czerwca
2017
r.
na
stronie:
potreningu.pl/plan/info/konkurs
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest założenie lub posiadanie
aktywnego konta w serwisie „Potreningu.pl” (dalej jako Serwis) i wykupienie
dowolnego abonamentu na plan dostępny w Serwisie .
8. Konto w Serwisie musi zostać założone przez Uczestnika Konkursu najpóźniej
do dnia 31 czerwca 2017 r. i musi być ono aktywne przez okres przynajmniej
3 miesięcy. Konta Uczestników Konkursu założone przed datą rozpoczęcia
konkursu muszą być aktywne do końca Konkursu.
9. Każdy Uczestnik Konkursu musi wykupić abonament na plan dostępny w
Serwisie.
§ 4. ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU.
1. Każdy Uczestnik Konkursu ma za zadanie rzetelnie realizować plan, który
otrzymał w ramach wykupionego abonamentu w Serwisie i na tej podstawie
uzupełniać swój profil w Serwisie, tj.:
a) wypełniać dziennik treningowy,
b) uzupełniać dane dotyczące pomiaru wagi i poziomu tkanki tłuszczowej,
c) umieszczać zdjęcia przedstawiające wygląd całej sylwetki łącznie
z twarzą.
2. Uczestnik Konkursu w ramach udziału w konkursie będzie umieszczać na
swoim profilu zdjęcia przedstawiające całą sylwetkę Uczestnika Konkursu
(łącznie z twarzą). Uczestnicy Konkursu muszą umieścić na swoim profilu w
Serwisie przynajmniej 5 zdjęć swojej sylwetki. Pierwsze zdjęcie musi zostać
wykonane w dniu rozpoczęcia metamorfozy przeprowadzonej w ramach
Konkursu w oparciu o plan otrzymany na podstawie abonamentu, tak aby
sylwetka Uczestnika Konkursu była widoczna z przodu. Uczestnicy Konkursu
mogą umieszczać na swoim profilu w Serwisie zdjęcia w trakcie metamorfozy,
jednakże ostatnie zdjęcie musi przedstawiać sylwetkę Uczestnika Konkursu z
przodu, po metamorfozie przeprowadzonej w ramach konkursu na postawie
wykupionego abonamentu.
3. Profil Uczestnika Konkursu w Serwisie, w tym wszystkie treści na nim
udostępnione (m.in. dziennik treningowy oraz zdjęcia) są publiczne i Uczestnik
Konkursu ponosi odpowiedzialność za to, co na swoim profilu udostępnia.
Uczestnik Konkursu biorąc z nim udział wyraża zgodę na to, aby treści
umieszczone przez niego na jego profilu w Serwisie były publicznie dostępne
w Serwisie.
4. Zdjęcia powinny przedstawiać sylwetkę w całości, tj. od stóp do głowy, a
Uczestnik Konkursu powinien być na nim przedstawiony w stroju plażowym
lub innym stroju umożliwiającym łatwą ocenę sylwetki.
5. Organizator Konkursu zastrzega, iż zdjęcia umieszczone na profilu Uczestnika
Konkursu przez osoby inne niż przedstawione na zdjęciu, w tym agencje
modelingu i studia fotograficzne, lub zdjęcia które zostały zmodyfikowane lub
poprawione (np. retusz), będą odrzucone i nie będą oceniane, a Uczestnicy
Konkursu, którzy nadesłali takie zdjecia zostaną zdyskwalifikowani.
6. Zdjęcia Uczestników Konkursu zawierające treści:
a) w jakikolwiek sposób szkodzące Organizatorowi Konkursu bądź
negatywnie wpływające na jego wizerunek,

b) obraźliwe,
szkodliwe,
nieprzyzwoite,
niemoralne,
agresywne,
promujące seksualność, rasistowskie, oszczercze, dyskryminujące bądź
w jakikolwiek sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami
dobrych obyczajów i przyzwoitości lub które Organizator Konkursu uzna
za niedopuszczalne,
c) naruszające dobra osób trzecich
zostaną przez Organizatora Konkursu usunięte z Serwisu i nie będą oceniane
w Konkursie, a Uczestnik, które takie zdjęcia umieści zostanie
zdyskwalifikowany.
7. Organizator Konkursu zastrzega, iż stosowanie przez Uczestników Konkursu
niedozwolonych substancji jest zabronione. W uzasadnionych sytuacjach
Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika Konkursu o poddanie
się odpowiednim testom, celem sprawdzenia, czy metamorfoza sylwetki
została uzyskana bez stosowania niedozwolonych środków. Uczestnik
Konkurstu zostanie zobowiązay do samodzielnego pokrycia kosztów takich
testów. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie wyrazi zgody na poddanie
się odpowiednim testom, jego zgłoszenie zostanie odrzucone i nie będzie
oceniane.
8. Uczestnik Konkursu potwierdza i zgadza się że:
a) będzie postępować zgodnie z Regulaminem, z którym się zapoznał i go
rozumie,
b) uczestniczy w Konkursie dobrowolne.
c) jest w pełni świadomy udziału w Konkursie oraz jest w pełni zdrowy i nie
stwierdzono wobec niego przeciwwskazań do udziału w Konkursie.
d) wszystkie zdjęcia umieszczone na profilu w Serwisie będą przedstawiać
wyłącznie jego osobę,
e) zdjęcia w żaden sposób nie będą zmodyfikowane i nie będą wymagały
zgody do ich użycia przez osoby trzecie,
f) zdjęcia umieszczone na profilu w Serwisie nie będą zawierały znaków
towarowych żadnych firm nie związanych z Organizatorem Konkursu.
g) jest w pełni świadomy i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka mogące
potencjalnie wynikać z udziału w Konkursie.
h) jest w pełni świadomy, że zdjęcia umieszczone na profilu w Serwisie
będą oceniane obiektywnie przez Jury powołane przez Organizatora
Konkursu,
9. Organizator Konkursu zastrzega, iż zdjęcia niezgodne z niniejszym
Regulaminem będą usuwane z Serwisu i nie będą podlegały ocenie, a
Uczestnik, który takie zdjęcie umieści zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.
10.Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników
Konkursu warunków uczestnictwa.
§ 5. ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW KONKURSU.
1. Uczestnik Konkursu umieszczając zdjęcia na swoim profilu w Serwisie wyraża
zgodę na korzystanie z przesłanych zdjęć przez Organizatora Konkursu, w tym
na rozpowszechnianie jego wizerunku na zasadach określonych w ust. 2, w
celach marketingowych i promocyjnych na czas nieokreślony i bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia.
2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora Konkursu do nieograniczonego co
do czasu i terytorium rozpowszechniania wizerunku Uczestnika Konkursu,

który został utrwalony na zdjęciach umieszczonych w Serwisie, w celu
promowania marki i produktów Organizatora Konkursu, na wszelkich znanych
w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności do:
a)rozpowszechniania bez ograniczenia co do czasu i terytorium, także w
zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami i
wszelkimi innymi treściami wizerunku w formie zdjęć, filmu,
drukowanej, cyfrowej, rozpowszechniania w sieci Internet, tak, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
b)
utrwalania i zwielokrotniania zdjęć, na których jest utrwalony
wizerunek, za pomocą każdej dostępnej techniki (drukarskiej, cyfrowej,
itp.)
c)wprowadzania zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek do pamięci
komputera lub sieci multimedialnych, itp.
d)
wprowadzenia do obrotu egzemplarzy, na których utrwalony jest
wizerunek oraz nośników, na których zdjęcia zostały zapisane, w tym
do ich najmu, dzierżawy, użyczenia,
e)wykorzystania utrwalonego wizerunku Uczestnika Konkursu dla potrzeb
promocji i reklamy Organizatora Konkursu w każdej formie reklamy (np.
telewizyjnej, prasowej, internetowej, na stronach i domenach
internetowych oraz serwisach mobilnych, itp.).
3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia na polecenie
Organizatora Konkursu
wszelkich dodatkowych informacji, dotyczących
zgłoszonych zdjęć.
4. Organizator Konkursu zastrzega, iż bez jego uprzedniej, pisemnej zgody
zabronione jest publikowanie zdjęć zgłoszonych do konkursu w innym miejscu
niż Serwis.
5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do pisemnego przeniesienia praw
autorskich do zdjęć umieszczonych na jego profilu w Serwisie na Organizatora
Konkursu oraz do zezwolenia mu na wykonywanie praw zależnych do tych
zdjęć.

§ 6. KRYTERIA OCENY.
Jury powołane przez Organizatora Konkursu przygotowane do tego
merytorycznie, wytypuje 1 Zwycięzcę Konkursu: Uczestnika Konkursu lub Parę
Uczestników, która była objęta planem wspólnym w ramach abonamentu,
kierując się następującymi wyznacznikami:
a) rzetelne wykonywanie planu otrzymanego w ramach abonamentu,
b) uzupełnianie profilu, w szczególności dziennika treningowego oraz
pomiarów wagi i poziomu tkanki tłuszczowej,
c) poprawa sylwetki Uczestnika Konkursu.
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Organizator Konkursu informuje, iż jest administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane się
w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez SFD S. A. z siedzibą w Opolu, przy ul.
Głogowskiej 23c, 45-315 Opole (KRS 0000373427, NIP 7543022222, REGON
160360680) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy,
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Na podstawie art. 32 ustawy o
ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do
treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu,
zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia
pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania
danych osobowych, jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego
przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
Wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych
Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie
przez tego Uczestnika Konkursu.
4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych
Uczestnikowi
Konkursu
przysługuje
prawo
wniesienia
pisemnego
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu
na jego szczególną sytuację, jak również na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 8
ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach
marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być także wykorzystywane do
przesyłania innych informacji dotyczących Organizatora Konkursu, zgodnie z
prawem. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane osobom
trzecim.
§ 8. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów,
ani jakichkolwiek innych wydatków przez nich poniesionych. Za samo
uczestnictwo w Konkursie Organizator Konkursu nie będzie przydzielał nagród.
2. Organizator Konkursu zastrzega, iż pracownicy oraz współpracownicy
Organizatora Konkursu, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i
osoby stanowiące Jury Konkursowe i członkowie ich najbliższych rodzin, nie
mogą brać udziału w Konkursie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania
Uczestnika Konkursu za umieszczanie na swoim profilu w Serwisie zdjęć
naruszających zasady określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnik
Konkursu, który został zdyskwalifikowany nie może przystąpić ponownie do
Konkursu.
4. Decyzja Jury w przedmiocie Zwycięzcy Konkursu będzie ostateczna.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki
Uczestników Konkursu związane z Konkursem.
6. Uczestnik Konkursu biorąc w nim udział akceptuje jego zasady określone w
niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego
wizerunku oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
Konkursu zgodnie z Regulaminem.
6. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie nie stanowi gry losowej,

loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani też loterii promocyjnej, których
wynik jest uzależniony od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
8. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia
wyłonienia Zwycięzcy.

