REGULAMIN KONKURSU
„Szalone selfie w RiDE Warsaw”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
„Szalone selfie w RiDE Warsaw”.
2. Organizatorem Konkursu jest RIDE WARSAW SP. Z O.O., ul. WAŁ MIEDZESZYŃSKI
604E, 03-994 Warszawa („Organizator”).
3. Konkurs rozpocznie się dnia 1 listopada 2016 roku o godz. 11.00 i zakończy się dnia
30 listopada 2016 o godz. 23.59.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski na ścianie (wallu) profilu RiDE
Warsaw na stronie internetowej www.facebook.com/RIDEwarsaw („Strona
Konkursowa”) oraz na profilu @ride_warsaw na Instagramie.
5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w
Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca
miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na Facebook oraz będąca fanem
Strony Konkursowej Organizatora.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów z nimi
powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa
powyżej, rozumie się członków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu określone w Regulaminie.
§2
Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. wykonanie selfie na terenie studio RiDE Warsaw lub przed wejściem do RiDE
Warsaw z widocznym logo
b. opublikowanie zdjęcia na swoich prywatnych kontach na Facebooku oraz
Instagramie, wraz z zameldowaniem się w RiDE Warsaw i użyciem w postach
oznaczeń: #ridewarsaw, @ride_warsaw. Posty muszą mieć ustawienia
prywatności jako „publiczne”.

2. Jeden Uczestnik może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie.
3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie oceniała
zgłoszenia konkursowe pod względem kreatywności oraz oryginalności.
5. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych (zamieszczanie zgłoszeń)
fikcyjnych profili w serwisie Facebook.com.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestnika, w przypadku
powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu lub w przypadku stwierdzenia
innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób
trzecich.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, za fikcyjny profil może zostać uznane konto w serwisie
Facebook.com, które wykazuje całkowity brak aktywności na tablicy oraz inne
zauważalne cechy profilu, które wzbudzą podejrzenia Organizatora. Organizator
uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od
tej decyzji.
8. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika zdjęcie narusza prawa osób
trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do usunięcia
Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
9. RiDE Warsaw zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany zasad, terminu lub
długości trwania konkursu w dowolnym momencie.
§3
Nagrody
1. Wszystkie Nagrody ufundował Organizator. Za wydanie nagród odpowiada
Organizator.
2. W Konkursie nagrodzone zostaną 3 zgłoszenia. Nagrodami w Konkursie są:
1. miejsce - karnet Open na miesiąc
2. miejsce - pakiet 5 wejść
3. miejsce - pakiet 3 wejść
3. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w
gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję w ciągu 3 dni roboczych od momentu
zakończenia konkursu i powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez informację na
stronie www.facebook.com/RIDEwarsaw.
5. Aby mogło nastąpić przekazanie nagród, Uczestnicy muszą przesłać swoje dane tj.
imię, nazwisko oraz adres email na adres: karolkowa@ridewarsaw.com w ciągu 2 dni
roboczych od momentu ogłoszenia wyników konkursu.
6. Na realizację nagród nagrodzeni Uczestnicy mają czas do dnia 31 grudnia 2016 roku
włącznie. Po tym dniu karnety tracą ważność.
7. W przypadku braku przedstawienia przez Uczestnika danych w terminie, o którym
mowa w ust. 5, Uczestnik może zostać pozbawiony prawa do Nagrody, a Organizator
jest uprawniony do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
8. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do
Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu.
§4
Reklamacje
1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Konkursu z
niniejszym Regulaminem, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników
Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:
karolkowa@ridewarsaw.com.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz
powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i
nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą
rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną bądź telefonicznie.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
Organizator.
2. Sponsor oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926)

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w
celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej
realizacji Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Uczestnik ma
prawo do wglądu i prostowania jego danych osobowych przechowywanych w
siedzibie Organizatora.
§6
Prawa autorskie
1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na Stronie
Konkursowej www.facebook.com/RIDEwarsaw wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do
konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora
utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i
tekstów.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania
nazwiska ich autora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie
majątkowe prawa przechodzą na Organizatora.
4. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub
tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu
lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i
zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw
nabytych przez Uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego
nieprawidłowości w dostępie do strony Facebook i wynikające z tego czasowy brak
dostępu do strony Konkursu .
5. Poprawność działania Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego,
oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez
Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub na stronie Facebook
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na ścianie strony
konkursowej – profilu RiDE Warsaw.
7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną
decyzję podejmuje Organizator.

