
Regulamin konkursu KARNET ZA KROKI 
21 czerwca 2020 
(dalej „Regulamin”) 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Karnet za 
kroki”(dalej „konkurs”). 

2. Konkurs prowadzony jest przez RJBM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bożydara 
10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780177 (dalej: „Organizator”).  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie 
ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. 

4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 
Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, 
która ma aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook lub dysponuje 
adresem mailowym (dalej: „Uczestnik”). 

 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
 

5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 27 czerwca 2020r. do dnia 19 lipca 
2020r. 

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania 
spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:  

a. posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Facebook lub adres 
email; 

b. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie 
internetowej https://www.facebook.com/fairPlaycePoznan oraz zaakceptować 
Regulamin; 

c. w terminie obowiązywania konkursu zamieścić pod postem konkursowym lub 
wysłać mailem na adres kroki@fairplayce.pl komentarz zawierający 
samodzielnie pokonaną liczbę kroków w danym dniu odczytaną z urządzenia 
tzw krokomierza lub zegarka sportowego umożliwiającego rejestrację liczby 
kroków. Ponadto uczestnik musi posiadać (w celu późniejszej weryfikacji) 
wykonane w danym dniu zdjęcie ekranu urządzenia rejestrującego ze 
zgłoszoną liczbą kroków lub screen z aplikacji. Zdjęcie można przesłać 
mailem razem ze zgłoszeniem liczby pokonanych kroków. 

7. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę komentarzy 
lub wysłać dowolną liczbę maili z kolejnymi liczbami pokonanych kroków – nie 
więcej niż raz dziennie. 

8. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku 
stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w 
Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie,  

 
NAGRODY 

9. Nagrodami w Konkursie są: 
a. Nagrody główne za pokonanie największej sumy zgłoszonej liczby kroków w 
trakcie trwania konkursu: 

I miejsce - Karnet Open na 3 miesiące oraz konsultacje z dietetykiem i 
trenerem 
II miejsce - Karnet Open na 2 miesiące 
III miejsce - Karnet Open na 1 miesiąc 



 
b. Nagrody dodatkowe za  

• Największą liczbę kroków w danym dniu - lider dnia 
• Największą liczbę kroków w danym tygodniu - lider tygodnia 
• Największą liczbę kroków spośród wszystkich dni 

Vouchery na wybrane aktywności sportowe w fairPlayce – wg uznania 
organizatora 

10. Nagrodzony uczestnik nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w 
tym na ekwiwalent pieniężny. 

11. Nagrodzony uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby. 
 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 
 

12. Organizator poinformuje o zwycięstwie za pośrednictwem postu opublikowanego w 
serwisie społecznościowym Facebook w dniu 20 lipca 2020 roku. 

13. Uczestnicy zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość prywatną lub mailem, za 
pomocą których zostaną poinformowani o sposobie odebrania Nagrody.  

 
DANE OSOBOWE 
 

14. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest RJBM sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, Bożydara 10. 

15. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kroki@fairplayce.pl, 
telefonicznie pod nr tel. 502 657 893 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

16. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może 
skontaktować się poprzez adres e-mail kroki@fairplayce.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

17. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i wykonania 
Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem.  

18. Jako, że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani / 
Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc. 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

19. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Pełny tekst 
Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej https://www.facebook.com/fairPlaycePoznan oraz w Biurze organizatora. 


