Regulamin Konkursu walentynkowego CityFit i Dwóch Dolin Muszyny Wierchomli
1. „Organizatorem” „Konkursu walentynkowego”, zwanego dalej
„Konkursem” jest CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525251-43-64, a „Fundatorem” nagród jest firma RESORT T12 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy
Sącz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem Numer KRS: 0000559165, NIP: 123129-88-04. Fundator 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.).
2. Konkurs nie jest gra losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego
przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i
postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Regulamin").
4. Konkurs odbędzie się w terminie od 9 lutego 2017 r. godz. 9.00 do 15
lutego 2017 r do godz. 23:59.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały Regulamin oraz
wykonały zadanie konkursowe szczegółowo opisane w punkcie 7 poniżej,
a także spełniły warunek opisany w punkcie 6 poniżej (dalej zwani
„Uczestnik lub Uczestnicy”).
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest aktywne członkostwo w
klubie
CityFit
i
wypełnienie
formularza
na
stronie
www.wierchomla.com.pl/cityfit.
7. Konkurs polega na wysłaniu odpowiedzi na pytanie: „Za co kochasz
CityFit?”
za
pomocą
formularza
dostępnego
na
stronie
www.wierchomla.com.pl/cityfit („Odpowiedź”)
a) Odpowiedzi na pytanie można wysyłać do 15 lutego do godziny
23:59.
8. Dostarczanie Odpowiedzi jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu
(zgodnie z punktem 4 powyżej). Odpowiedzi udzielone po terminie lub z
innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą

brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia takiej odpowiedzi.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby
współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek
pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
11.Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim
związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
12.Uczestnik, który dokonał Odpowiedzi, czyli dokonał zgłoszenia do
Konkursu zgodnie z Regulaminem, może w dowolnej chwili zrezygnować
z udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie tego Organizatorowi.
13.Uczestnik może przesłać jedną Odpowiedz. Uczestnik nie może edytować
wcześniejszej Odpowiedzi. Edytowane Odpowiedzi nie będą brały udziału
w Konkursie.
14.Zwycięzcami nagród w Konkursie będzie 9 osób (po jednej osobie z
każdej lokalizacji opisanej szczegółowo w punkcie 15b poniżej), które
udzielą najbardziej zabawnej i kreatywnej Odpowiedzi na pytanie (dalej
zwany „Zwycięzca lub „Zwycięzcy”).
15.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 14 powyżej w ciągu 2 dni, przez komisję składającą się z
pracowników Działu Marketingu CityFit (dalej zwana „Komisją”). Do
zadań Komisji będzie należało wyłonienie Zwycięzcy, stałe czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w
kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w
tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Zaznaczeniu wymaga, iż:
a) Z każdego klubu zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca.
b) Lista klubów:
Warszawa, CityFit Rondo ONZ (biurowiec Spektrum Tower, ul. Twarda 18)
Warszawa, CityFit Targówek (CH Zielony Targówek, ul. Głębocka 13)
CityFit Gdańsk (Olivia Business Centre, Al. Grunwaldzka 472 D)
CityFit Lublin (Al. Spółdzielczości Pracy 26)
CityFit Katowice (Rynek 12)
CityFit Rzeszów (CH Plaza, Al. Tadeusza Rejtana 65).
CityFit Bielsko Biała (Park Karpacka, ul. Kolista 23)
CityFit Wałbrzych (Galeria Victoria, ul. 1 Maja 64)
CityFit Bydgoszcz (CH Rondo, ul. Kruszwicka 1)

16.Nagrodami w Konkursie jest 9 pobytów weekendowych (2 noce) dla
dwóch osób dorosłych w ***Hotelu Wierchomla Ski & Spa Resort (po
jednej dla każdego Zwycięzcy z danej lokalizacji) (dalej zwane „Nagrodą”).
Vouchery obejmują noclegi, śniadania i obiadokolacje, możliwość
korzystania z basenu i strefy wellness. Nagrodę można zrealizować w
okresie od 18.02.2017 r. do 30.11.2017 r., z wyłączeniem długich
weekendów i Świąt Wielkanocnych. Ostateczny termin pobytu ustala
Zwycięzca Konkursu w porozumieniu z Fundatorem.
17.Zwycięzcy w Konkursie zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
Lista zwycięzców będzie umieszona również na stronie konkursowej
(www.wierchomla.com.pl/cityfit).
Organizator
zastrzega,
że
powiadomienie Zwycięzcy następuje wyłącznie w formie opisanej
powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia
o przyznanie Nagrody.
18. Nagrodę w postaci weekendowego voucheru pobytowego należy
odebrać w siedzibie klubu CityFit, w której zostało się Zwycięzcą (adresy
klubów podane są w punkcie 15b powyżej).
19.Wartość świadczeń wchodzących w skład 1 Nagrody wynosi 700,00 zł
brutto (słownie: siedemset złotych).
20. Organizator nie odpowiada za realizację Nagrody przez jej Fundatora.
21. Uczestnika Konkursu, który nie spełni oznaczonych w Regulaminie
warunków, poczytuje się za niebiorącego udziału w Konkursie.
22. Zwycięzca Nagrody, który nie odbierze Nagrody, odmówi płatnikowi
podatku, którym jest Fundator, zapłaty podatku, o którym mowa w ust.
26 Regulaminu, lub podania numeru NIP, poczytuje się za niebiorącego
udziału w Konkursie.
23.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub nieodebrania
Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania Nagrody
innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja rozstrzygnie, który z
Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w
punkcie 14 powyżej.
24.Zwycięzca Konkursu zezwala na publiczne ujawnienie swojego imienia,
nazwiska oraz informacji o tym, iż jest Zwycięzcą Konkursu na stronie
internetowej www.wierchomla.com.pl/cityfit.
25. Nagroda w Konkursie nie podlega zamianie na świadczenia pieniężne.
26. Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.
U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307). Tym samym wygrana Nagroda w Konkursie
podlega opodatkowaniu. Koszty podatku ponosi Zwycięzca Nagrody w
Konkursie.

27. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu składa
oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
podanych wyżej danych osobowych przez CityFit sp. z o.o. w celach i w
zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany/-a o tym, że administratorem
danych osobowych będzie RESORT T12 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowym Sączu oraz CityFit z
siedzibą w Warszawie oraz że podanie danych osobowych jest
dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, wydania
Nagrody, jak również o przysługującym prawie do wglądu do moich
danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia.
28. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do CityFit sp. z
o.o. wyłącznie w formie pisemnej na adres ul. Twarda 18, 00-105
Warszawa oraz do RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k na adres biura w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/23, 00-666
Warszawa, z dopiskiem „Konkurs walentynkowy CityFit ”, w terminie 14
dni od zakończenia Konkursu.
29. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie przez CityFit i RESORT T12
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Komisja Reklamacyjna.
30. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty,
decyduje data doręczenia.
31. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną Komisję
Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
32. Składający reklamacje zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji
listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
33. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest
ostateczna.
34. Regulamin Konkursu jest udostępniony publicznie na stronie
internetowej www.cityfit.pl
35. W zakresie nie objętym Regulaminem stosuje się kodeks cywilny i
ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
36. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Konkursu bez
rozstrzygnięcia oraz prawo dokonywania wiążącej Uczestników Konkursu
wykładni Regulaminu.
37. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik akceptuje regulamin
Konkursu.

38.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość
doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów,
wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za
przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych,
za pośrednictwem których zamieszczane będą Odpowiedzi. Organizator
nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy
techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.
39.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
40.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników poprzez usunięcie Odpowiedzi takiego Uczestnika, a w
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych
Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w
szczególności: prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi
obyczajami, a w szczególności w Odpowiedzi zamieszczają komentarze
zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące
agresję, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy
Organizatora i Fundatora, które godzą w jego wizerunek.
41.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz
przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem,
że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na
przebieg Konkursu. O każdej zmianie Regulaminy Organizator
poinformuje uczestników.
42.Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

