REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
SERWISU www.projektfit.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki Konkursu w ramach Programu Lojalnościowego SERWISU
www.projektfit.pl.
2. Organizatorem Konkursu jest Digital Sphere Sp. z o.o. .z siedzibą we Wrocławiu,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363324, NIP 8943006196.
3. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na uczestnictwo w nim na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w tym na podanie do publicznej wiadomości
swoich danych osobowych oraz informacji o otrzymaniu prawa do nagrody.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu www.projektfit.pl w zakładce Program
Lojalnościowy.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być wyłącznie Użytkownik Serwisu
www.projektfit.pl, posiadający dowolne konto na stronie Serwisu.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Uczestnik Programu Lojalnościowego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.
4. Konkurs odbywa się w edycjach wskazanych przez Organizatora konkursu.
5. Pierwsza edycja Konkursu odbędzie się w okresie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.
6. O kolejnej edycji Organizator Konkursu poinformuje na stronie Serwisu www.projektfit.pl
w zakładce Program Lojalnościowy.
7. Program lojalnościowy polega na zbieraniu punktów za pośrednictwem linku, który
generowany jest przez Użytkownika Konkursu z jego konta w zamian za polecenie Trenera
Obiektu Sportowego lub innego użytkownika.
8. Uczestnik Konkursu otrzymuje następującą liczbę punktów za:
a. każdego zapisanego trenera, który uzupełni swój profil (zdjęcie/o mnie/branża) - 10 pkt;
b. każdy obiekt sportowy (zdjęcie/oferta obiektu) - 15 pkt;
c. użytkownika (zdjęcie/płeć ) – 3 pkt.
9. Punkty niewykorzystane w poszczególnej edycji Konkursu można wykorzystać w następnej
jego edycji. Jeśli punkty nie zostaną wymienione na nagrody w następnej edycji Konkursu
zostaną one skasowane w terminie 6 miesięcy od zakończenia tej edycji Konkursu.
§3
NAGRODY
1. Zebrane punkty można wymienić na nagrody wskazane na stronie Serwisu www.projektfit.pl
w zakładce Program lojalnościowy.
2. Naciśnięcie klawisza „Wymień” powoduje wymianę punktów na nagrodę.
3. Przy opisie każdego typu nagrody (przy jej zdjęciu) znajduje się informacja, za ile punktów
można ją otrzymać.
4. Ilość nagród jest ograniczona, a informacja ile sztuk nagród konkretnego typu została
przeznaczona dla Uczestników Konkursu wskazana jest w opisie typu nagrody (przy jej
zdjęciu).
5. W przypadku nagród typu odzież przy opisie nagrody zostanie wskazana ilość sztuk oraz
dostępne rozmiary odzieży.

6. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń po nagrody (wg chwili kliknięcia klawisza
„Wymień”).
7. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora Konkursu na adres wskazany przez
Uczestnika Konkursu w terminie 30 dni od dnia jej wyboru.
8. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie dokona odbioru przesyłki zawierającej nagrodę, traci do niej
prawo. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora Konkursu, a
Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
9. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub nagrodę
innego rodzaju, ani prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
10. Organizator zastrzega, że nagrody mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na
kreacjach informacyjno-reklamowych w programie lojalnościowym
§4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje powinny być składane pisemnie na adres siedziby Organizatora
Konkursu lub mailowo na adres: reklamacje@projektfit.pl w terminie najpóźniej do 14 dni od
zakończenia edycji programu.
2. Reklamacje rozstrzyga Organizator Konkursu sporządzając na tę okoliczność protokół.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Decyzje Organizatora Konkursu w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dobrowolnie przekazane dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez
Uczestników Konkursu, mogą być przez niego przetwarzane wyłącznie w celu:
a.
realizacji Konkursu,
b.
ustalenia osób nagrodzonych,
c.
publikacji informacji o osobach nagrodzonych.
2. Odmowa podania wymaganych danych osobowych wyklucza udział w Konkursie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po
uprzednim poinformowaniu Uczestnika Konkursu o takiej zmianie za pośrednictwem
podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.
2. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieaktualnego adresu poczty lub
adresu należącego do innego podmiotu, jeżeli skutkiem takiego działania jest nieotrzymanie
wiadomości opisanej w pkt 1.
3. Prawem regulującym stosunki między stronami jest prawo polskie.

