
Regulamin konkursu "SKĄD WZIĘŁĄ SIĘ NAZWA AKADEMII BUMERANG"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym 
dalej „Konkursem") ogłoszonym na łamach portalu społecznościowego Facebook.  Organizatorem Konkursu jest 
MKS Bumerang Wrocław ul. Ignacego Chrzanowskiego 60 51-141 Wrocław NIP: 895-19-87-530 (zwana dalej 

„Organizatorem").
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane w ww. portalu wskazanego w pkt. 1 

Regulaminu.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach od 15.07.2019r. roku od godziny 00:00:00 do 3107.2019 

roku do godziny 23:59:59.
5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem") przez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów 
prawnych, uprawnione do użytkowania poczty elektronicznej. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują 

Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;

b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby 

małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w 
stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

7. Wszystkie wiadomości/prace w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła pod adres email podany przez 
Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.

§ 2 Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. 
W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) wykonanie zadania Konkursowego polegającego na opisaniu tekstu na zadane pytanie i przesłaniu go na podany 
w konkursie adres emailowy. 
2. Nagrodami w Konkursie są:

a) piłka klubowa, ręcznik klubowy oraz worek o wartości 139zł
§ 4 Wybór Zwycięzcy

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali prace Komisja nagrodzi najciekawszy tekst 
2. Wyłonienie Laureata będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 10 dni po zakończeniu 

Konkursu.
3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą 

elektroniczną przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. 
4. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego 

wskazanego przez Komisję Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury 
nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Odbiór Nagród
1. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie drogą emailową. Nagrody zostaną wysłane do 

Laureatów Konkursu w terminie 15 dni od daty zawiadomienia Laureata o wygranej. Nagrody zostaną wysłane 
pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej lub w przesłanym 

mailu.
2. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkurs spełniają warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje 
wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje 

wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. 

z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Reklamacja" i 
uzasadnieniem, najpóźniej do dnia 30.04.2019 roku. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja 

Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i 

postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.

6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;

b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w 
nim usług.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
8. Administratorem danych osobowych jest MKS Bumerang Wrocław ul. Ignacego Chrzanowskiego 60 51-141 

Wrocław NIP: 895-19-87-530. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy 
przystąpienia do konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną 
jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane 

przetwarzane będą przez 6 lat. 
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.

Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie
10. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.apbumerang.pl 
 

http://www.apbumerang.pl/
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