REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOC W OLENDER”

Niniejszy regulamin konkursu „Wielkanoc w Olender” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Wielkanoc w Olender” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem
Konkursu jest Auto Frelik Sp.k. z siedzibą w Toruniu, Szosa Chełmińska 214, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000389754, NIP 956-21-05-878, Regon 871680167 (dalej: "Organizator")
1.

WARUNKI OGÓLNE
1.1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w recepcji basenowej Aquaparku Olender, jak również na
stronie www.olender.info i na www.facebook.com/Olender.Nieszawka. W wymienionych lokalizacjach internetowych niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie
notatki, w formacie umożliwiającym użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie
będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię, pierwsza litera nazwiska oraz treść pracy
konkursowej zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 5.7 poniżej.
1.3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
2.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników Konkursu jest Auto Frelik Anna Frelik Spółka Komandytowa 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 214
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000389754, NIP 95621-05-878, Regon 871680167.
2.2. Auto Frelik Sp.k. z siedzibą w Toruniu powierza dane uczestników do przetwarzania Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Nieszawce, ul.
Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000396122, z kapitałem zakładowym 500 000 PLN o numerze NIP: 8792657606, REGON: 341030681.
2.3. Powierzenie jest ważne w dniu przeprowadzenia konkursu, określonym w p. 3. Podmiot przetwarzający nie rości sobie praw i obowiązków względem danych osobowych
Uczestników konkursu po tym terminie.
2.4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz w późniejszych celach
marketingowych Administratora danych, zgodnie z informacją o jego polityce prywatności.
2.5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich
poprawiania oraz żądania usunięcia.

3.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 21 kwietnia 2019 roku w godzinach od 10.00 do 20:30.

4.

UCZESTNICY KONKURSU
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
4.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów
współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
4.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

5.

ZASADY KONKURSU
5.1. Konkurs odbywa się w Aquaparku Olender.
5.2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wypełnić formularz, akceptując zgodę na otrzymywanie newslettera, wymyślić hasło promocyjne dla Olender.
5.3. Wypełniając formularz osoba wskazana w pkt 3.1. staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
5.4. Wypełniając formularz, osoba., po akceptacji warunków, o których mowa w 1.2., staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
5.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie
zawierają podstawowych wymagań stawianych przez warunki konkursu zostaną usunięte przez organizatora moderatorów.
5.6. Nagrodzona zostanie jedna osoba, wyłoniona przez Organizatora, której zgłoszenie zostanie wybrane przez Jury na podstawie kreatywności, wyobraźni oraz staranności i
adekwatności wykonania zadania konkursowego.
5.7. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma za pomocą mediów społecznościowych oraz telefonicznie lub mailowo. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi podczas imprezy w
Aquaparku 21 kwietnia 2019 r. o godz. 20:30
5.8. Jeden Uczestnik może jednokrotnie brać udział w Konkursie, i może zdobyć tylko jedną nagrodę.
5.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

6.

NAGRODY
6.1. W konkursie zostaną przyznane nagrody:
a) Dla głównego Zwycięzcy - użyczenie samochodu Jeep Renagade na 48 h z pełnym bakiem paliwa (termin użyczenia auta będzie ustalony z Organizatorami: Olender i Auto
Frelik po ogłoszeniu wyników).
b) Dla każdego Uczestnika konkursu – autora hasła – breloczek.

6.2. Wydawanie nagród
a) Nagroda będzie wydana osobiście w oddziale firmy Auto Frelik Anna Frelik sp. k. przy ulicy Szosa Lubicka 141.
b) Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do podpisania umowy użyczenia auta, podania swoich danych osobowych popartych dowodem osobistym i czynnym prawem jazdy.
c) Zaniechanie tego obowiązku spowoduje brak możliwości realizacji Nagrody i spowoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
d) Oprócz sytuacji opisanej w 6.2.c laureaci tracą prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w przypadku:
- odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
- zwycięstwa osoby niepełnoletniej lub osoby nie posiadającej czynnego prawa jazdy.

