
REGULAMIN konkursu 

„Wygraj pakiet startowy na 15. Poznań Półmaraton” 

serwisu bieganie.pl 

 

 

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi regulamin konkursu Wygraj 

pakiet startowy na 15. Poznań Półmaraton, organizowanego przez Serwis Bieganie.pl, 

ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie, należący do AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Międzyzdrojach (72-500), ul. Ustronie Leśne 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743310, 

REGON: 380916598, NIP: 9860249703 (zwanej dalej „AIR SPORT Sp. z o.o, a w szczególności 

określa warunki udziału w konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.  

 

Dane kontaktowe Organizatora:  

https://www.bieganie.pl  

https://www.facebook.com/portal.Bieganie 

ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie  

reklama@bieganie.pl 

 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1. Konkursie – rozumie się przez to konkurs Wygraj pakiet startowy na 15. Poznań 

Półmaraton , organizowany na zasadach ujętych w niniejszym Regulaminie; 

2. Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym Konsumenta, która ukończyła 

co najmniej 18 rok życia i która korzysta z Fanpage’a w celu udziału w Konkursie; 

3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową, 

4. Platformie Facebook – rozumie się przez to platformę internetową Facebook dostępną 

pod adresem URL: https://www.facebook.com/, której właścicielem jest Meta 

Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych; 

5. Fanpage’u – rozumie się przez to stronę Organizatora dostępną na platformie 

internetowej Facebook pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/portal.Bieganie, na której Organizator zamieszcza Post 

Konkursowy; 

6. Poście Konkursowym – rozumie się przez to zamieszczony przez Organizatora na 

Fanpage’u post zawierający informacje o Konkursie, pod którym Uczestnicy 

zamieszczają Odpowiedzi w formie komentarzy; 



7. Stronie – rozumie się przez to Organizatora lub Uczestnika; 
8. Organizatorze – rozumie się przez to AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach 
(72-500), ul. Ustronie Leśne 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743310, REGON: 
380916598, NIP: 9860249703; 
9. Nagrodach – rozumie się przez to nagrodę rzeczową w postaci pakietu startowego na 15. 
Poznań Półmaraton, przyznawane przez Organizatora w Konkursie na zasadach określonych 
w Regulaminie; 
10. Odpowiedzi – rozumie się przez to komentarz zamieszczony pod Postem 
Konkursowym, w którym Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie konkursowe: 
„Ile kilometrów przebiegł w 2022 roku dyrektor 15. Poznań Półmaratonu?”. Wygrywa osoba, 
która poprawnie wskaże prawidłową odpowiedź (lub odpowiedź najbliższą prawidłowej). W 
Zgłoszeniu można pozostawić wyłącznie 1 odpowiedź/komentarz. Zgłoszenia nie można 
edytować po czasie zakończenia konkursu. Zgłoszenie może mieć dowolną formę technicznie 
dopuszczalną na platformie Facebook, a w szczególności może przybrać formę tekstu, 
zdjęcia, krótkiego filmu oraz pliku graficznego z kompresją bezstratną (GIF-u) lub też 
stanowić połączenie wielu form, o ile stanowi ono odpowiedź na pytanie konkursowe i 
jednoznacznie odpowiada na zadane pytanie. 

 
§ 2 

Przepisy ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w Konkursie. 
2. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 
Fanpage’a Organizatora dostępnego na platformie Facebook pod adresem URL: 
https://www.facebook.com/portal.Bieganie. 
3. Konkurs trwa od 12 marca 2023 roku do 14 marca 2023 roku do godziny 20:00. 
Odpowiedzi udzielone przez Uczestników po upływie wskazanego okręgu nie będą 
rozpatrywane. 
4. W Poście Konkursowym, o którym mowa w poprzednim ustępie, Organizator zamieści 
link do niniejszego Regulaminu. 
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 888). 
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 
7. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny i możliwy jest wyłącznie za 
pośrednictwem Fanpage’a. 
8. Każdy Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, 
przesyłając na adres e-mailowy redakcja@bieganie.pl stosowne oświadczenie. 
9. Przystępując do Konkursu i udzielając Odpowiedzi, Uczestnik akceptuje niniejszy 
Regulamin. 
10. Prawa do udziału w Konkursie, a także praw i obowiązków z nim związanych, w tym 
prawa do żądania Nagrody, nie można przenosić na podmioty trzecie. 
  



§ 3 
Udział w Konkursie 

 
1. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem Fanpage’a, na którym zamieszcza 
Post Konkursowy. 
2. Udział w Konkursie polega na udzieleniu przez Uczestnika w terminie wskazanym w § 
2 ust. 3 Odpowiedzi na pytanie zawarte w treści Posta Konkursowego. 
3. Ilość zwycięskich Odpowiedzi nagradzanych w Konkursie ograniczona jest do jednej. 
4. Wyboru zwycięskiego zgłoszenia ze wskazanym Uczestnikiem dokonuje Organizator, 
kierując się kryterium udzielenia w Zgłoszeniu poprawnej odpowiedzi 
5. Organizator dokonuje wyboru, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 
do 14 marca 2023 r. do godziny 20:00 
6. Dokonany przez Organizatora wybór nie podlega zaskarżeniu. 
7. Przystępując do Konkursu z zamiarem wygrania nagrody, Uczestnik oświadcza, że: 
1) jest osobą pełnoletnią, 
2) posiada wszelkie predyspozycje do użytkowania sprzętu w postaci słuchawek 
nakostnych. 

 
§ 4 

Dane osobowe 
 
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z normami wynikającymi z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 2016. 
119. 1). 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Międzyzdrojach (72-500), ul. Ustronie Leśne 13, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000743310, REGON: 380916598, NIP: 9860249703. 
 


