Regulamin Konkursu BeActive
§ 1.
Organizatorem niniejszego Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Poznań, z siedzibą przy ul. Św. Marcin 90, 61-809, w Poznaniu, zwane dalej Organizatorem.
§ 2.
Fundatorem nagrody w postaci karnetu open obowiązującego na jeden miesiąc we wszystkich klubach
dostępnych w programie karty fitness Be Active jest Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, działający za pośrednictwem serwisu internetowego www.ebeactive.pl, z siedzibą przy ul.
Puławskiej 427, 02-801, w Warszawie.
§ 3.
Celem Konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia.
§ 4.
1. Konkurs polega na zamieszczeniu w formie komentarza do postu głównego o Konkursie,
zdania: Zgłaszam się oraz odpowiedzi na pytanie „Co według ciebie oznacza „być fit”?” w
maksymalnie 150 znakach.
2. Spośród nadesłanych do dnia 2.03.2017 roku do 23:59 CET odpowiedzi, Komisja, w składzie
Zarządu ELSA Poznań, wybierze jedną osobę, która zostanie nagrodzona karnetem, o którym
mowa w §2 niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia w konkursie zgłoszeń, które nie będą
spełniały warunków określonych w §3 pkt 1.
4. Oceniając nadesłane zgłoszenia Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność oraz zgodność
odpowiedzi z tematem Konkursu.
§ 5.
1. W konkursie mają prawo uczestniczyć wyłącznie studenci Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu ELSA Poznań.
§ 6.
Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia przez Organizatora, do dnia 2.03.2017r, 23:59 CET.
Jednocześnie organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu bez wyłonienia
zwycięzców w przypadku braku zgłoszeń.
§ 7.

1. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.
2. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody osobiście, koszt ewentualnej wysyłki
nagrody pokrywa zwycięzca.

§ 8.
1. Zwycięzca zostanie ogłoszony, w ciągu 48h od zamknięcia zgłoszeń, publicznie na profilu
ELSA Poznań w serwisie Facebook.
2. Zwycięzca ma obowiązek zgłosić się w komentarzu pod postem z ogłoszeniem wyników w
przeciągu 48h.
3. W braku zgłoszenia się w terminie przez zwycięzcę, Organizator zastrzega sobie możliwość
przekazania nagrody innemu uczestnikowi, wybranemu z zastrzeżeniem kryteriów podanych w
§3.
§ 9.
Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłonienia zwycięzców jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie.
§ 10.
Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do dokonania zmian w niniejszym regulaminie oraz do
interpretowania regulaminu w razie sporu.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12.
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia Konkursu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko, Facebook ID) w zakresie niezbędnym do ogłoszenia wyników
oraz odbioru nagrody.
4. Regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora.

