Regulamin Konkursu „Gdzie ja, tam i SGA” – I edycja
§ 1.
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:
1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem
2. "Organizator" – organizator Konkursu: Academy Spice Gears Poland Sp. z o.o. Sp. k. ul.
Świerkowa 14-16, 23-200 Kraśnik
3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs trwa od dnia 02.08.2022 do 31.08.2022. Organizator zastrzega sobie prawo
przedłużenia bądź skrócenia terminu.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z
Organizatorem. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wysłanie swojego zgłoszenia
w ramach Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu biorący udział w niniejszym konkursie powinien zamieścić w
zgłoszeniu mailowym do Konkursu oświadczenia:
a. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, imienia i
miejscowości na stronie internetowej Spice Gears Academy oraz w mediach
społecznościowych SGA. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych
jest Academy Spice Gears Poland Sp. z o.o. Sp. k. Posiadam wiedzę, że podanie moich
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
b. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowo-promocyjnych

Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowo-promocyjnych Academy Spice Gears Poland Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie
otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji Organizatora.
c. o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka w postaci fotografii przez Academy Spice Gears Poland Sp. z o.o. Sp. k. na
potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i SGA”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na stronie internetowej Spice
Gears Academy oraz portalu społecznościowym Facebook.
d. o zapoznaniu z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu.
§4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
3. By wziąć udział w Konkursie należy wysłać zdjęcie na adres info@sgpoland.pl
Ostateczny dzień dostarczenia zgłoszenia to: 31.08.2022 roku godzina 23:59
4. Zasady nagradzania zwycięzców:
Konkurs rozpocznie się w dniu 02.08.2022 roku i będzie trwał do dnia 31.08.2022 roku
włącznie. Przy wyznaczaniu zwycięzców brana jest pod uwagę ocena merytoryczna
specjalnie powołanej komisji.
a. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie fotografii z wakacji, gdzie motywem
przewodnim jest Academy Spice Gears Poland.
b. Jedna osoba może przesłać jedno zdjęcie w trakcie trwania całego konkursu.
c. Po upływie określonego czasu Organizator przystępuje do weryfikacji przesłanych
zdjęć.
d. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń zdjęć:
● które zawiera w swojej treści motywy niecenzuralne;
● które są powieleniem już istniejących fotografii;
● które są zastrzeżone prawami autorskimi,
● które nie są własnością osoby biorącej udział w konkursie.
e. Zgłoszenie do konkursu powinno być wysłane za pomocą wiadomości e-mail, do:
31.08.2022 r., godzina 23:59 na adres info@sgpoland.pl. W tytule wiadomości
należy wpisać „Gdzie ja, tam i SGA”, natomiast w treści oprócz swojej propozycji
należy podać swoje imię i nazwisko, imię dziecka, adres zamieszkania i numer
telefonu oraz dodać krótki opis, gdzie zdjęcie zostało zrobione.
f. Powołana przez organizatora specjalna komisja wybierze trzy zdjęcia, które zostaną
poddane głosowaniu podczas spotkania komisji. Zwycięzcą Konkursu zostanie
Finalista, którego zdjęcie uzyska w głosowaniu najwyższą ilość głosów.

g. Wyniki konkursu będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej
https://www.sgacademy.pl/, oraz w mediach społecznościowych po siedmiu dniach od
zakończenia trwania Konkursu, tj. 07.09.2022 r.
h. W dniu ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzca zobowiąże się do przeniesienia
praw autorskich do swojego zdjęcia na rzecz SGA. Przeniesienie praw autorskich do
zdjęcia następuje z chwilą wydania nagrody bez potrzeby zawierania osobnej umowy.
§5
NAGRODY
1. Zwycięzca konkursu otrzyma koszulkę premium. Druga osoba zostanie nagrodzona
opaską, odblaskiem oraz bandamką, a trzecia holderem.
2. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na
adres mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie do konkursu, w ciągu 24 godzin od
momentu ogłoszenia wyników.
3. Przewidziana nagroda zostanie wysłana zwycięzcy na wskazany przez niego adres (ulica,
numer mieszkania/domu, kod pocztowy, miasto), podany przez uczestnika w wiadomości
e-mail, wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych, niepełnych danych (w tym danych) adresowych Uczestnika,
b) podania danych uczestnika po upływie wyznaczonego terminu.
5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu
z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po
doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
7. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
9. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie
z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
§6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika
Konkursu z udziału w nim.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem,
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne
moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator
Konkursu. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
Academy Spice Gears Poland Sp. z o.o. Sp. k. Przetwarzanie danych osobowych będzie
zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia
konkursu,
w
celach
podatkowych
oraz
w
celach
marketingowo-promocyjnych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w
konkursie.
4. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu swoich danych
oraz przysługuje prawo do:
● Sprostowania danych;
● Usunięcia danych;
● Ograniczenia przetwarzania danych;
● Przenoszenia danych;
● Wniesienia sprzeciwu;
● Cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
● Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
○ Imię i nazwisko;
○ Adres mailowy;
○ Numer telefonu;
○ Adres zamieszkania.
5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach konkursu w mediach na stronie internetowej SGA oraz w
mediach społecznościowych..
6. Organizator oświadcza, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
wymogów przewidzianych przepisami prawa.
8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę
powierzonych danych osobowych.
§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego
trwania.
Informacja
o
zmianach
będzie
umieszczona
na
stronie
https://www.sgacademy.pl/ Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
stronie https://www.sgacademy.pl/.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w
trakcie przesyłania zgłoszeń do Konkursu i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń. Organizator nie odpowiada także za problemy techniczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń w Konkursie bez podania przyczyny.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
6. Zasady Konkursu dostępne będą na stronie https://www.sgacademy.pl/
7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.
8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami
wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

