
KONKURS #WchodzimyNaFORUM 

REGULAMIN KONKURSU 

(dalej „Regulamin”) 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#WchodzimyNaFORUM” jest adrenaline.pl spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 lok. 302, 

10- 457 Olsztyn, KRS: 0000535575, NIP: 7393871852, REGON 360372300 

1.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa w dniu 2 marca 2019 . 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu 2 marca 2019 roku dokonają zakupu w salonie Nike w Forum 

Gdańsk oraz wypełnią kupon konkursowy i podadzą propozycję hasła reklamowego zawierającego 

frazę: Air Max 

2.1.1 Fraza nie może być dłuższa niż 140 znaków, ze spacjami. 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

2.3. Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na ujawnienie dla celów 

reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku za pomocą 

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Nie uprawnia to do otrzymania 

wynagrodzenia z tego tytułu.  

2.4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz realizacji i 

wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa 

oraz podmiotowi organizującemu Konkurs. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda 

osoba fizyczna, która w dniu 2.03.2019 r. dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

„#WchodzimyNaFORUM” poprzez wypełnienie kuponu konkursowego. 

3.1.1 Kupon konkursowy będzie wydawany do każdego zrealizowanego zakupu w salonie Nike w 

Gdańsk Forum w dniu 2.03.2019 r. 

3.2. Ważne są jedynie zgłoszenia, które będą zawierały numer do zgłaszającego, imię i nazwisko, adres 

email oraz propozycję sloganu reklamowego. 

3.4. Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie. 



3.5. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę konkursową. 

3.6. Uczestnik konkursu oświadcza, że nie będzie rościł praw do zaproponowanego sloganu 

reklamowego. 

4. NAGRODY 

4.1. Nagrodami w konkursie są: 2 kupony na dowolne obuwie z serii Air Max, do wykorzystania w 

salonie Nike w Forum Gdańsk 

4.2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami 

prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 

4.3 Zwycięzcy oraz propozycje sloganów reklamowych automatycznie wezmą udział finale konkursu 

Air Max Day, który będzie zorganizowany w terminie 16.03.2019 -  28.03.2019. 

4.4 Kupony konkursowe MUSZĄ być zrealizowane do 31.03.2019 r. 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD 

5.1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję 

konkursową w dniu 11.03.2019. Wygrywa 2 Uczestników konkursu, którzy przedstawią najciekawsze 

propozycje sloganu reklamowego. 

5.2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane w dniu 

02.03.2019 r. 

5.3. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą telefoniczną w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ich wyłonienia.  

5.4. Organizator podejmie 2 próby kontaktu z Laureatami, drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty 

elektronicznej. Przez nieudaną próbę kontaktu z Laureatem rozumie się brak odpowiedzi w ciągu 24h 

ze strony Laureata na powiadomienie o wygranej w konkursie lub brak danych niezbędnych do wysyłki 

nagrody tj. imię i nazwisko, adres dostawy. 

5.5. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o wygraniu nagród nastąpi wyłącznie w 

formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie 

nagrody. 

5.6. Każdy uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie dobrowolnie i zobowiązuje się podać dane 

osobowe i adres dostaw oraz oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem, a jeśli jest osobą niepełnoletnią 

załącza zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. 

5.7. Po otrzymaniu przez Organizatora danych wskazanych w punkcie powyżej w terminie do 

13.03.2019 roku, nagrody zostaną przekazane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

5.8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce. 

5.9. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega 

sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronach / fanpages Facebook Organizatora. Na 

Facebooku: https://www.facebook.com/NikeGdansk oraz na 

https://www.facebook.com/adrenalinepl. Publikowane będzie imię oraz nazwa miejscowości 

zamieszkania Laureata. 

 

https://www.facebook.com/NikeGdansk
https://www.facebook.com/adrenalinepl


6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody 

będzie Komisja konkursowa. 

6.2. Komisja konkursowa składa się z 2 członków powołanych przez Organizatora. 

6.3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę 

prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia. 

Kreatywność, oryginalność i poczucie humoru to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu 

zwycięzców. 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia 

wydania nagród na adres siedziby Organizatora. 

7.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz numer 

telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji. 

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. 

7.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

7.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres 

wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

8. PRAWA AUTORSKIE 

8.1. Uczestnik konkursu wysyłając do Organizatora slogan reklamowy gwarantuje Organizatorowi, że 

w przypadku, gdy slogan konkursowy lub jego część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 

631 t.j. z późn. zm.), będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i praw 

pokrewnych do sloganu konkursowego. 

8.2. W przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania 

Organizatorowi zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw 

autorskich i praw pokrewnych do sloganu konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na 

wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności: • utrwalanie i 

zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, • 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, • publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

8.3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania ze sloganu konkursowego. 

8.4. Organizator z chwilą uzyskania licencji oraz majątkowych praw autorskich, nabywa prawo do 

wykonywania praw zależnych. 

8.5. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika 

konkursu, który przysłał zgłoszenie. 

 



9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora, na fanpage Facebook Organizatora 

https://www.facebook.com/NikeGdansk oraz pod adresem internetowym: 

https://adrenaline.pl/data/include/cms/regulaminy/regulamin-wchodzimy-na-forum.pdf 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Załącznik do Regulaminu konkursu #WchodzimyNaFORUM  

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE 

#WchodzimyNaFORUM  

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię i 

nazwisko) w Konkursie #WchodzimyNaFORUM 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.). 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanego przez moje 

dziecko sloganu konkursowego, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

............................................................................................  

(Miejscowość i data) 

............................................................................................  

(Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu) 

https://www.facebook.com/NikeGdansk
https://adrenaline.pl/data/include/cms/regulaminy/regulamin-wchodzimy-na-forum.pdf

