
 

REGULAMIN KONKURSU  
„Pokaż swoją szybkość z ASICS” 

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia 
konkursu fotograficznego pod nazwą „Pokaż swoją szybkość” zwanego dalej „Konkursem” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1.1 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

1.2 Organizatorem Konkursu jest: IN FACT PR z siedzibą w Piastowie, 05-820 Warszawa, 
ul. Chabrowa 2, NIP 657-240-43-68, REGON 146115164, właściciel i wydawca portalu 
biegowe.pl (zwany dalej „Organizatorem”).  

1.3 Fundatorami nagród w Konkursie są:  

ASICS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca numer NIP 
5252410088, numer REGON 141132873 i KRS 0000293445, mieszcząca się pod adresem: 
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa  

SZOPEX-Dutkiewicz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z 
siedzibą w Olsztynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724788, NIP 
7390202240, REGON 510525357 

(zwani dalej „Fundatorami”).  

1.4 Celem Konkursu jest propagowanie biegania.  

1.5 Konkurs organizowany jest na stronie www.facebook.com/biegowepl i promowany na 
portalu na portalu internetowym www.biegowe.pl 

1.6 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.biegowe.pl  

1.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne 
osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w 
pracowników i współpracowników.  

1.8 Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele 
Organizatora oraz Fundatorów.  

1.9 Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena zgłoszeń konkursowych i wyłonienie 
zwycięzcy. Decyzja komisji w sprawie wyboru laureata jest ostateczna i nie ma od niej 
odwołania. 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

2.1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.biegowe.pl i 
www.facebook.com/biegowepl  

2.2. Konkurs będzie trwał od 4 kwietnia 2022 r. od godziny 19:30 do 10 kwietnia 2022 r. do 
godziny 12:00.  

2.3. Laureat konkursu zostanie wyłoniony jednorazowo dnia 12 kwietnia 2022 r.  



 

2.4. Uprawniona do wzięcia udziału w Konkursie jest osoba fizyczna mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada 
aktywne konto w serwisie facebook.com (zwana dalej „Uczestnikiem”) i która legitymuje się 
rekordem życiowym na 5km lepszym niż 27 minut i 30 sekund. 

  

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 3.1.  W dniu 4 kwietnia 2022 r. o godzinie 19:30 na profilu „Biegowe.pl – wszystko o bieganiu” 
na Facebooku pod adresem www.facebook.com/biegowepl zostanie opublikowany post 
zawierający zadanie konkursowe polegające na opublikowaniu w komentarzu pod postem 
zdjęcia konkursowego przedstawiającego Uczestnika w szybkim biegu w butach marki ASICS 
wraz z własnym opisem nie dłuższym niż 200 znaków wraz ze spacjami zawierającym 
obowiązkowo informację o rekordzie życiowym w biegu na dystansie 5km. 

3.2. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz tj. jeden Uczestnik może 
opublikować tylko jedno zdjęcie. 

3.3. Na zdjęciu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wizerunek/postać Uczestnika. 

3.4. Laureata konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawiciela portalu 
biegowe.pl i przedstawiciela Fundatorów nagrody.  

3.5. Laureatem konkursu zostanie 1 osoba (jedna osoba), której odpowiedź na zadanie 
konkursowe zostanie uznane przez Komisję za najciekawsze.  

3.6. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 
utrwalonego na zdjęciu przekazanym Organizatorowi. Niniejsza zgoda dotyczy w 
szczególności wykorzystania wizerunku w publikacjach w prasie drukowanej i na portalach 
internetowych Organizatora oraz w publikacjach i na portalach internetowych Fundatora 
związanych z Konkursem. Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji. Uczestnik 
przesyłając zdjęcie udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnie i bez ograniczeń 
czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia z hasłem dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu.  

3.7 Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że zdjęcie jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w 
szczególności nie będzie naruszało praw autorskich, praw pokrewnych ani jakichkolwiek praw 
osób trzecich.  

3.8. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego 
konkursu. Teksty, które dostępne są już w Internecie, na innych serwisach, będą 
dyskwalifikowane.  

3.9. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac 
przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych 
Organizatora, w szczególności www.biegowe.pl i www.facebook.com/biegowepl, w wybranym 
przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w 
konkursie.  

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

4.1. Laureat konkursu zostanie wyłoniony dnia 12 kwietnia 2022 r.  

4.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem posta pod zgłoszeniem 
konkursowym oraz/lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie facebook.com  



 

4.3. Nagrodą w konkursie jest wyjazd na imprezę biegową do Malagi (Hiszpania) w terminie 
22-24 kwietnia 2022 r. Nagroda obejmuje:  

• Przelot samolotem na trasie Warszawa-Malaga-Warszawa  
• Zakwaterowanie w hotelu w Maladze w terminie 22-24 kwietnia 2022 r. 
• Sprzęt biegowy – odzież oraz buty biegowe marki ASICS  
• Pakiet startowy na bieg na dystansie 5km w dniu 24 kwietnia 2022 r. 

4.4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową. Nagrody nie można zbyć 
ani przekazać innej osobie. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. 

4.5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z 
wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana 
dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Fundatorów na pokrycie 
zobowiązania podatkowego nagrodzonego Zgłaszającego z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody. Podatek dochodowy zostanie 
przekazany przez Fundatorów bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

5.1. Administratorem danych osobowych jest IN FACT PR z siedzibą w Piastowie, 05-820 
Warszawa, ul. Chabrowa 2, NIP 657-240-43-68, REGON 146115164.  

5.2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.  

5.3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto 
właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego 
danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać 
zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich 
tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. 
Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.  

5.4. Przesłanie zdjęcia do Konkursu oznacza akceptację przez Zgłaszającego warunków 
Konkursu i niniejszego Regulaminu oraz zgodę na publikację imienia i nazwiska przez 
Organizatora i Fundatora we wszelkich publikacjach związanych z Konkursem. 


