Regulamin konkursu „#wakacjezpasją”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „#wakacjezpasją”,
które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do danego Konkursu.
§ 2.
Organizatorem konkursu „#wakacjezpasją” (zwanego dalej Konkursem) jest PASJA Grupa Dobrych Trenerów
sp. j., zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3.
Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.)
(dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Organizator przetwarza dane w celu organizacji,
przeprowadzenia oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a następnie przesłania nagród Zwycięzcom Konkursu.
§ 4.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook.
§ 5.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą
losową, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540.).
§ 6.
1. Uczestnikiem Konkursu jest Osoba, która przystępuje do Konkursu, w sposób wskazany w §10 (zwany dalej
„Uczestnik”).
2. Jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w Konkursie, na zasadach i w
trybie określonym w Regulaminie Konkursu.
3. Oświadcza, iż znane mu są przysługujące mu prawa, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych
osobowych tj: prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, jak również do prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
Rozdział II
Warunki uczestnictwa w konkursie
§ 7.
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
§ 8.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
§ 9.
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.
§10.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Powody wyłączenia trwają
także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 11.
Za Uczestnika, a po rozstrzygnięciu konkursu Zwycięzcę konkursu, uważa się osobę, która nadesłała fotografię,
nie zaś osobę/osoby, które się na niej znajdują.
§ 12.
Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
b) przesłanie na Facebook Page PASJI Grupy Dobrych Trenerów zdjęcia z wakacji oznaczonego #wakacjezpasją
§ 13.
Uczestnik jest związany warunkami niniejszego Regulaminu.
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§ 14.
Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczenie jego imienia i nazwiska na potrzeby ogłoszenia
wyników konkursu.
§ 15.
Uczestnik konkursu oświadcza, iż w razie wygrania nagrody zgadza się na:
a) podanie swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu, na który należy przesłać nagrodę;
b) opublikowanie w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej www.pasja.edu.pl informacji
dotyczących imienia i nazwiska, celem ogłoszenia wyników
§ 16.
Uczestnicy, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
pominięci podczas wyłaniania wygranych w Konkursie.
Rozdział III
Zasady i przebieg konkursu
§ 17.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.07.2017 r. w momencie opublikowania informacji o nim na Facebook page’u
PASJA Grupa Dobrych Trenerów na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.pasja.edu.pl
Organizatora, zaś kończy 31.08.2017r. o godz. 23:59.
Wyniki konkursu podane zostaną 4.09.2017 r. do godz. 12:00
§ 18.
Zadanie konkursowe oraz termin trwania danego konkursu określa treść zamieszczona na Facebook Page’u
https://www.facebook.com/PasjaGrupaDobrychTrenerow/ oraz na stronie internetowej www.pasja.edu.pl
§ 19.
Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
§ 20.
Z Konkursu dyskwalifikowane są zdjęcia o charakterze niecenzuralnym, nieetycznym, nawołujące do nienawiści
lub łamania prawa lub zdjęcia, co do których Organizator ma subiektywne zastrzeżenia estetyczne.
§ 21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych Prac.
§ 22.
Zwycięzcą danej edycji konkursu zostaje Uczestnik Konkursu, który spełnił równocześnie poniższe warunki:
a) przesłał na Facebook Page’u PASJA Grupa Dobrych Trenerów zdjęcie z wakacji oznaczone #wakacjezpasją
b) zdjęcie przez niego nadesłane zostało najlepiej ocenione przez Jury Konkursowe składające się z minimum
dwóch przedstawicieli Organizatora. Jury Konkursowe oceni prace pod względem oryginalności, kreatywności
pomysłu oraz jego realizacji.
§ 23.
Z chwilą wysłania zgłoszenia Uczestnik:
a) zezwala na niewskazywanie swojego imienia i nazwiska przy korzystaniu ze zdjęcia, przy czym zezwolenie to
dotyczy tak korzystania przez Organizatora jak i przez osoby trzecie (tj. Organizator ma prawo go udzielić
dowolnej osobie trzeciej lub przenieść na nią to prawo;
b) udziela zezwolenia na sporządzanie, korzystanie oraz rozporządzanie utworami zależnymi w stosunku do
zdjęcia przy czym zezwolenie to dotyczy tak Organizatora jak i osób trzecich (tj. Organizator ma prawo go
udzielić dowolnej osobie trzeciej lub przenieść na nią to prawo);
c) oświadcza, że zdjęcie powstało przy użyciu materiałów własnych, to jest, co do których Uczestnik posiada
majątkowe prawa autorskie lub jest uprawniony do korzystania na innej podstawie;
d) udziela Organizatorowi nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego, a także niegasnącego na
wypadek śmierci pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do zdjęcia z
prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe
prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje
również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w zdjęciu oraz
tworzenia jej opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na
sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. Przedmiotowe pełnomocnictwo jest udzielane bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń.;
e) zobowiązuje się do powstrzymywania się od wykonywania w stosunku do Organizatora oraz do osób trzecich
autorskich praw osobistych do zdjęcia;
f) potwierdza, że Organizator ma prawo wprowadzania zmian w zdjęciu i jej dowolnej modyfikacji według
własnego uznania;
g) udziela nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora z opracowań zdjęcia
w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji i innych stanowiących przedmiot odrębnego prawa
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autorskiego. Uczestnik jednocześnie przenosi na Organizatora prawo do udzielania zezwoleń na modyfikowanie,
korzystanie i rozporządzanie.
§ 24.
Nagrodami w konkursie są: nagroda za zdobycie I miejsca - udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez
PASJĘ Grupę Dobrych Trenerów, nagroda za zdobycie II miejsca - zestaw książek o tematyce
motywacyjnej/poradniki, nagroda za zdobycie III miejsca - gadżety z logo PASJI Grupy Dobrych Trenerów
§ 25.
Ilość nagród w trakcie trwania danego konkursu może ulec zmianie, zgodnie z działaniem sił wyższych.
§ 26.
Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
§ 27.
Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w konkursie.
§ 28.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani Nagrodę innego rodzaju.
§ 29.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
§ 30.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki za
pośrednictwem operatora.
§ 31.
Wysyłka Nagród odbędzie się:
a) Nagrody za zdobycie II i III miejsca - w terminie do 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników danej
edycji.
b) Nagroda za zdobycie I miejsca - udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez PASJĘ Grupę
Dobrych Trenerów w terminie ustalonym wcześniej przez Organizatora, pod warunkiem zebrania
odpowiedniej liczby osób.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora
§ 32.
Uczestnik i Organizator są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu.
§ 33.
Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika mogą skutkować natychmiastowym wykluczeniem
Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
§ 34.
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
§ 35.
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim
przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian na swoim Facebook Page’u na
Facebooku oraz na stronie internetowej www.pasja.edu.pl.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 36.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
Organizatorowi za pośrednictwem e-mail do info@pasja.edu.pl o tytule „reklamacja” w czasie trwania
Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika wnoszącego reklamację.
2. Reklamację zgłoszona po upływie terminu tygodnia od dnia zdarzenia będącego jej przyczyną, pozostawia się
bez rozpoznania.
3. Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
§ 37.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

