
§ 1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Metamorfoza z Klaudią i Plejadą" Dariusz Rzepecki 

Cross Class siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 21, 41-200 Sosnowiec, wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 644-30-76-956, 

REGON: 243647147   

 

2. Partnerami konkursu są:  

- Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec  

- Fit Generator  

Zwani dalej Partnerami  

Fundatorem nagród w Konkursie są następujące podmioty:  

- Instytut Luisa  

- Sląskie Laboratoria Analityczne 

- City Fitness Zagórze 

 -Figenerator 

- Sephora  

Zwani dalej Fundatorami.  

 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie facebook.com na dwóch profilach 

firmowych: Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec 

(www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec)   oraz Klaudia Szczęsna – Do it with me 

(https://www.facebook.com/Klaudia-Szcz%C4%99sna-Do-it-with-me-1566423453580998/ 

…) 2 kwietnia do 6 października 2018 r.  

  

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki Uczestników 

Konkursu. 

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające 

http://www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec
https://www.facebook.com/Klaudia-Szcz%C4%99sna-Do-it-with-me-1566423453580998/


warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko 

za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

 

 

 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również 

ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

 

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem firmowego profilu na 

stronie facebook.com:  

-www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec 

-https://www.facebook.com/Klaudia-Szcz%C4%99sna-Do-it-with-me-1566423453580998/  

 

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika jest podanie danych 

kontaktowych, w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagród 

przewidzianych Regulaminem. 

 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić zadania, wyznaczone w dwóch etapach 

konkursu:  

ETAP 1 -  za pośrednictwem wybranego profilu firmowego na portalu www.facebook.com 

(patrz par. 2) należy, w dniach 1 – 12 kwietnia 2018 roku zgłosić się do uczestnictwa 

konkursie dokonując konkursowego wpisu pod wyznaczonym postem konkursowym. 

Konkursowy wpis powinien:  

- zawierać treść, która będzie odpowiadała na pytanie: Dlaczego chcesz wziąć udział w 

projekcie „Metamorfoza z Klaudią i Plejadą”  

- pochodzić z weryfikowalnego konta opatrzonego imieniem i nazwiskiem. Wpisy 

umieszczone pod postem z anonimowych kont nie będą brały udziału w konkursie.  

 

Do etapu 2 zakwalifikowane zostaną osoby, których wpis uzyska najwięcej pozytywnych 

reakcji od fanów:  

https://www.facebook.com/Klaudia-Szcz%C4%99sna-Do-it-with-me-1566423453580998/
http://www.facebook.com/


2 osoby, które dokonały wpisu na fanpagu Klaudii Szczęsnej  

1 osoba która dokonała wpisu na fanpagu Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec.  

Liczenie głosów odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00. Wszelkie 

głosy/reakcje dodane po tym terminie  nie będą wliczane.  

ETAP 2  

Wybrane w trakcie etapu 1 trzy osoby zakwalifikują się do etapu trzeciego. Etap ten będzie 

etapem metamorfozy, w którym uczestnicy otrzymają:  

-Opiekę trenerską on line oraz indywidualną dietę 

-Karnet do klubu City Fitness Zagórze 

-Opiekę w zakresie kosmetologii i pięlęgnacji ciala  

-Pakiet badań rozszerzonych  

-Bezpłatny roczny dostęp do aplikacji z treningami Fitgenerator 

-Sesję coachingową -motywacyjną 

2. Wpisy konkursowe zawierające treści obsceniczne lub obraźliwe będą dyskwalifikowane i 

usuwane.  

 

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu każdy Uczestnik może zgłosić do 

Konkursu dowolną ilość wpisów. 

 

4. W przypadku dołączenia do wpisu konkursowego zdjęć uczestnik Konkursu oświadcza, że 

zdjęcia te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym 

praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do 

Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia przez Organizatora i Partnerów 

Konkursu.   

 

5.  Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora  autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji m.in. w celu 

publikacji w dowolnym nakładzie oraz publikowania prac w Internecie przez Organizatora. 

6.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych oraz danych Placówki przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Regulaminem 

7. . Uczestnik konkursu wyraża zgodę w momencie wzięcia udziału w konkursie  na 

publikację danych osobowych oraz fotografii dokumentujących metamorfozę na stronach i 

profilach w mediach społecznościowych Organizatora, Partnerów i Sponsora.  

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 



1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy 

spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

 

2. Spośród wpisów umieszczonych pod postem konkursowym  przez uczestników Konkursu 

spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże trzech laureatów, których 

wpisy otrzymały największą ilość reakcji, zgodnie z   § 3 .  

3. Spośród trzech osób zakwalifikowanych do konkursu Jury wybierze Zwycięzcę konkursu. 

Zwycięzcą zostanie osoba, której metamorfoza zostanie oceniona jako największa i 

najbardziej efektowna.  

 

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora. 

 

 

§ 5. Nagrody. 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa tj. voucher o wartość i 500 PLN brutto na 

zakupy u jednego lub  kilku Najemców CH Plejada Sosnowiec.   

 

Nagroda nie obejmuje pokrycia kosztów dojazdu. 

 

 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

 

3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 

i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób 

określony w § 4 ust 4 ,nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 

lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez 

nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało 

wysłane powiadomienie o nagrodzie. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie 

przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz 

innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych 

danych. 

 

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać 

dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 



 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Sosnowiec ul.Ostrogórska 21,41-200 Sosnowiec w 

terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub 

listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu 

nie będą rozpatrywane. 

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych. 

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane 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). Administratorem danych osobowych jest Agora 

SA. 

 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.plejada.com.pl. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

 


