
Regulamin Konkursu „Zmierz prędkość z ADVOX”

§ 1. Postanowienia ogo ́lne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich prowadzony jest
konkurs pod nazwa ̨ „Zmierz przędkość swojego serwisu” (dalej: „Konkurs”).

1.2 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Advox sp. z o. o. z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11, 61-006

1.3 Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

1.4 Organizator informuje, z ̇e Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też
sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram i
Facebook.

1.5 Konkurs be ̨dzie trwał od 31.05.2022 r. do 05.06.2022 r.

§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

2.1 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 5 prób serwisu na korcie podczas
obecności obsługi, która zapisze najlepszy z 5 wyników. Prędkość serwisu będzie
mierzona za pomocą mierników znajdujących się na minikortach oraz korcie nr 9 w
Parku tenisowym Olimpia.

2.2 W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział
kaz ̇dy bez wzgle ̨du na wiek (dalej: „Uczestnik”). Będą jednak wyróżnione następujące
kategorie płci i wieku, w których będą startować uczestnicy:

a) mężczyźni powyżej 18 roku życia
b) kobiety powyżej 18 roku życia
c) dzieci do lat 10
d) dzieci do lat 12
e) dzieci do lat 14

2.3 Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą jednego z rodziców lub
innego  opiekuna prawnego.

2.4 W Konkursie nie moga ̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych
podmioto ́w  współpracujących z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzaniu
Konkursu.

2.5 Przed przysta ̨pieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać sie ̨ z postanowieniami
Regulaminu. Przyste ̨pując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowien ́ Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę



odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora.

2.6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu
i jego akceptacja (w razie wa ̨tpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest
ro ́wnoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu).

2.7 W Konkursie zostaną przyznane nagrody w poszczególnych kategoriach:

a) mężczyźni powyżej 18 roku życia
b) kobiety powyżej 18 roku życia

- nagroda za najlepszy wynik za dzień: bluza Advox, skarpetki Advox (4 szt)
- nagroda za najlepszy wynik z dwóch dni: torba na laptopa, lokalizator GPS (2 szt)

c) dzieci do lat 10
d) dzieci do lat 12
e) dzieci do lat 14

- nagroda za najlepszy wynik za dzień: książka o programowaniu dla dzieci (9 szt)
- nagroda za najlepszy wynik z trzech dni: plecak, lokalizator GPS (3 szt)

2.8 W terminie najpóźniej 3 dni roboczych od Daty Zakończenia Konkursu, laureat
nagrody gło ́wnej zostanie poinformowany przez organizatora o przyznaniu nagrody,
poprzez wskazanie na  profilu www.facebook.com/parktenisowy oraz na stronie
www.konkurspoznanopen.pl .

2.9 Laureat powinien podać obsłudze niezbędne dane do przekazania nagrody.

2.10 Jes ́li laureat Konkursu nie spełni kto ́regokolwiek z warunko ́w Regulaminu
przysługuja ̨ce  mu prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji prawo  laureata do
nagrody wygasa, a nagroda niewysłana pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez laureata danych  kontaktowych m.in. adresu e-mail, nr telefonu, adresu oraz innych
danych niezbe ̨dnych do  jego identyfikacji i przekazania nagrody.

2.11 Nagrody będą do odebrania w recepcji Parku Tenisowego Olimpia.

2.12 Nagroda be ̨dzie wydawana wyłącznie w postaci okres ́lonej w Regulaminie. Uczestnicy
nie maja ̨ moz ̇liwości zastrzegania szczególnych włas ́ciwos ́ci nagrody, ani żądania jej zamiany
na ekwiwalent pienie ̨żny.

2.13 Wydanie nagrody laureatowi Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami

http://www.facebook.com/parktenisowy
http://www.konkurspoznanopen.pl


prawa podatkowego.

§ 3 Dane osobowe

3.1 Organizator (Polski Związek Piłki Nożnej, z siedziba ̨ w Warszawie 02-366 przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. 7, pod numerem KRS 0000091546, NIP 526-17-27-123) jest
administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.
926, z po ́źn. zm.).

3.2 Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, a takz ̇e statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu
z Uczestnikiem.

3.3 Uczestnicy, podaja ̨c swoje dane osobowe w zwia ̨zku z uczestnictwem w Konkursie,
jednoczes ́nie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora,
w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu
oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród.

3.4 Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 4.3 powyżej, w związku
z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także
rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika.

3.5 Dane osobowe Uczestników be ̨dą przechowywane w sposo ́b zabezpieczający ich
ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,  z
po ́źn. zm.).

3.6 Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych
zwia ̨zanym z Konkursem, służy prawo wgla ̨du do jego danych osobowych oraz ich
poprawienia.

3.7 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie
i wyraz ̇enia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału  w
Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 5 Poste ̨powanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą
przyjmowane wyła ̨cznie w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od
dnia poinformowania o wynikach Konkursu na Stronie Internetowej.

5.2 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5.3 Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 5.1 powyżej nie będa ̨



rozpatrywane przez Organizatora.

5.4 Reklamacje be ̨dą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich
otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje
zostana ̨ powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 6 Postanowienia kon ́cowe

6.1 Regulamin jest doste ̨pny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.2 Organizator zastrzega moz ̇liwos ́ć przedłuz ̇enia czasu trwania Konkursu i dokonywania
zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie moga ̨ mieć wpływu na prawa już
nabyte przez Uczestniko ́w i obowia ̨zują od momentu podania ich do wiadomości
Uczestniko ́w Konkursu przez publikację na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie
ro ́wniez ̇ prawo do odwołania Konkursu, z zastrzez ̇eniem, że odwołanie nie moz ̇e mieć
wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestniko ́w.

6.3 W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne włas ́ciwe przepisy powszechnie obowia ̨zującego prawa.


