
Regulamin konkursu fotograficznego dla miłośników biegania 

 

1.Organizatorami konkursu są: firma  MMSport  Sp. j. oraz blog run-passion.pl. 

2.Konkurs trwa od 13 kwietnia do 27 kwietnia  2015 roku włącznie. 

3.Sponsorem konkursu jest firma MMSport  Maciej Maciantowicz Sp. j. 

4.Uczestnikiem konkursu może być osoba zamieszkująca teren Rzeczypospolitej Polskiej, mająca ukończony 18 

rok życia lub posiadając zgodę prawnych opiekunów.  

5.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów oraz Sponsora, a także 

członkowie ich rodzin 

6.Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 72 godzin roboczych od daty jego zakończenia na stronie 

konkursowej oraz na portalu Facebook. 

7.Warunkiem udziału w wyborze zwycięzców przesłanie zdjęcia na adres konkurs@mmsport.com.pl, które 

następnie zostanie opublikowane przez Organizatora w specjalnie stworzonej galerii w serwisie Facebook.com 

(link) 

8.Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy tych zdjęć, które uzyskają najwięcej polubień (like’ów). Punktacja 

dotycząca liczby „lajków”: I miejsce – 3 punkty, II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 1 punkt, Punktacja dotycząca  

ocen organizatorów: I miejsce – 3 punkty, II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 1 punkt 

9.Osoby przesyłające zdjęcia potwierdzają, że są jednocześnie ich autorami, bądź przysługują im prawa 

autorskie do nich. 

10.Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu przesłać na wskazany przez 

organizatora adres e-mail niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku nie wywiązania się z tego 

obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez 

ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi. 

11.Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny. 

12.Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 14 dni od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do 

Organizatora. 

13.Konkurs nie jest grą losową i nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 1992 

roku o grach i zakładach wzajemnych. 

14.Nagrody wysyłane będą przez Organizatora tylko i wyłącznie pod adres na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Koszty przesyłki nie obciążają zwycięzcy. 

15.Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie oraz terminowość doręczenia nagród 

przez pocztę lub firmy kurierskie. 

16.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do celów związanych z organizacją i promocją Konkursu.  

17.Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. 


