
REGULAMIN KONKURSU 

"Wakacyjny konkurs Akademii Ruchu 2019" 

 

§1 Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorem "Wakacyjnego konkursu Akademii Ruchu 2019" nazywanego dalej Konkursem 

jest Akademia Ruchu Adam Ram NIP 9491932188 z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 21 

Częstochowie. 

 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

 

3.  Celem konkursu jest propagowanie aktywności fizycznej w szczególności z zakresu zajęć 

prowadzonych w Akademii Ruchu tj. Capoeira, akrobatyka, fitness, boks, trening obwodowy. 

 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Częstochowy i okolic w tym dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

 

5. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres: 

akademiaruchuczest@gmail.com 

 

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§2 Przepisy ogólne 

 

1. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie, na którym On lub jego dziecko pokazuje jak 

aktywnie spędza wakacje. W tytule lub w treści maila należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu. 

 

2. Dopuszcza się modyfikację zdjęć w postaci dodawania filtrów lub tworzenie kolaży. 

 

3. Zdjęcia w formacie .JPG należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: akademiaruchuczest@gmail.com. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

 

5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie 

mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 

6. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w postaci podania swojego imienia i nazwiska, jako autora zdjęcia. 

 

8. Organizator powołuje Jury Konkursu, które dokona wyboru najlepszych prac. 

 



9. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców. 

 

§3 Terminarz 

 

1. Zdjęcia można nadsyłać w terminie od 8 lipca do 26 sierpnia 2019 roku.  

 

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 31 sierpnia 2018 i opublikowane będzie na fanpage 

Akademii pod adresem www.facebook.com/akademiaruchuczestochowa oraz na stronie 

www.akademiaruchu.czest.pl.  

 

§4 Nagrody 

 

1. Nagrodami w konkursie są karnety na zajęcia w Akademii Ruchu o wartości 100 zł każdy. 

 

2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3 najlepsze, których autorzy zostaną nagrodzeni 

karnetami. 

 

3. Karnety nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

4. Karnety można odebrać osobiście w terminie od 2 do 30 września 2019 bezpośrednio w recepcji 

Akademii Ruchu przy ul. Obrońców Westerplatte 21 w Częstochowie w godzinach pracy klubu. 

 

5. Po 30 września 2019 nieodebrane karnety przepadają. 

 

§5 Wykorzystywanie prac 

 

1. Przesyłając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają 

zgodę na ich publiczne udostępnianie. 

 

2. Uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich zdjęć na stronach: 

www.facebook.com/akademiaruchuczestochowa oraz www.akademiaruchu.czest.pl w czasie 

trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, 

 

     §6 Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród. 

 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z 

późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 

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

Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych 

oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. 



 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Akademia Ruchu Adam Rak z 

siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 21 w Częstochowie. 

 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie zakres danych takich jak: imię 

i nazwisko oraz wizerunek 

§7 Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2019 roku i obowiązuje do dnia zakończenia 

Konkursu. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem Strony 

internetowej www.akademiaruchu.czest.pl. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

3. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez 

sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 


