
Wygraj zegarek Suunto 9 

 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj zegarek Suunto 9 BARO Ambasador 

Edition” jest Amer Sport Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Opolskiej 110 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod 

numerem KRS: 0000233011, 

o kapitale zakładowym: 50`000,- PLN, NIP: 5262855343, zwana dalej ,,Organizatorem’’. 

1.2. Koordynatorem konkursu jest : (Polski Związek Lekkiej Atletyki ) 

…………………………………………………… 

1.3. Konkurs trwa od 28.08.2020r. do 30.08.2020 r., w ramach konkursu uczestnicy mogą 

wygrać nagrody wymienione w punkcie 3.1. niniejszego regulaminu 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej 

„Uczestnik”), będąca fanem  funkcjonującego w ramach portalu społecznościowego 

Facebook fanpagu pod nazwą Polski Związek Lekkiej Atletyki @polskalekkoatletyka – 

prowadzonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki z adresem: 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/  

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

Koordynatora 

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie pod postem konkursowym 

umieszczonym na funpage Polski Związek Lekkiej Atletyki @polskalekkoatletyka kreatywnej 

odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe: „Jakie emocje towarzyszą Ci w trakcie 

ulubionej aktywności sportowej?”  

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/


2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

Poprzez opublikowanie komentarza i/lub zdjęcia pod postem konkursowym Uczestnik 

potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz w całości akceptuje 

jego treść. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza 

akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 

Uczestnika. 

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody. 

2.7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

1. NAGRODY W KONKURSIE 

3.1. W puli nagród konkursowych znajduje się: 

1 zegarek Suunto 9 BARO Ambasador Edition o wartości rynkowej 3 299,00 zł oraz podatek, 

który Organizator konkursu odprowadzi od nagrody. 

Zwycięzca będzie mógł wybrać dowolną wersję kolorystyczną nagrody zgodnie 

z dostępnością produktu na stanie magazynowym organizatora a następnie przekaże swój 

wybór organizatorowi konkursu drogą mailową po uzyskaniu informacji o przyznaniu statusu 

„Zwycięzcy konkursu” – informację tą przekazuje Koordynator.  

 

3.2. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród. 

3.3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

3.4. Jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę. 

3.5. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny 

 

4. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 



4.1. W dniu 02.09.2020r. trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora 

wyłoni laureatów Konkursu, spośród Uczestników, którzy wzięli w Konkursie udział. 

4.2. Wybór laureatów Konkursu będzie się odbywał na zasadzie oceny nadesłanych 

odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe. 

4.3. Oceniając nadesłane na Konkurs odpowiedzi komisja konkursowa będzie kierowała się 

kreatywnością uczestników konkursu 

1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD. 

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 03.09.2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną 

na funpagu Polski Związek Lekkiej Atletyki @polskalekkoatletyka pod  adresem 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/  w formie edycji posta konkursowego, 

a także w formie komentarza pod niniejszym postem konkursowym.   

5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez 

Koordynatora o przyznaniu nagrody za pośrednictwem prywatnej wiadomości wysłanej 

za pośrednictwem komunikatora udostępnionego przez portal Facebook. 

5.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 07.09. 2020 r. wiadomości 

zwrotnej potwierdzającej otrzymanie informacji o wygranej, zawierającej dane adresowe. 

5.4. Nagrody rzeczowe zostaną rozesłane przez Organizatora na adres podany przez Laureata 

konkursu niezwłocznie – jednak nie później niż do dnia 31.12. 2020 r.  

5.5. Jeśli Laureat nie odbierze przesyłki z przyznaną nagrodą po dwukrotnej próbie jej 

dostarczenia, nagroda zostanie przeznaczona dla osoby, która zgodnie z decyzją komisji 

konkursowej zajęła kolejne miejsce w konkursie. 

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród rzeczowych na nagrody 

o tożsamej wartości. Wartość będzie określona wg oficjalnych cenników detalicznych. 

5.7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu 

zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku 

wygranej. 

5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/


5.10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska  

i oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na oficjalnym fanpage Polski Związek Lekkiej 

Atletyki @polskalekkoatletyka pod  adresem 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/  jak i w publikacjach wydawniczych 

Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem 

wyników Konkursu oraz jego promocją. 

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 

Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie 

w ciągu 3 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem” Konkurs 

Facebook Suunto – Reklamacja’’. Nadanie reklamacji na Poczcie Polskiej w terminie 

określonym wyżej jest równoznaczne z zachowaniem terminu niezależnie od momentu 

doręczenia przesyłki Organizatorowi. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą 

rozpatrywane. 

5.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 5 dni 

od doręczenia zgłoszenia Organizatorowi. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje  

i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora oraz Koordynatora,  

w siedzibach obu podmiotów, a także w sekcji Notatki na fanpage Polski Związek Lekkiej 

Atletyki @polskalekkoatletyka pod  adresem 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/   

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 

marketing.poland@amersports.com 

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/
https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/


o Konkursie w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące  

są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 

7.5. Organizator może w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu,  

co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian udostepnianej za pośrednictwem 

fanpage na funpage Polski Związek Lekkiej Atletyki @polskalekkoatletyka pod  adresem 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/  Zmiany regulaminu nie mogą naruszać 

praw nabytych Uczestników. 

7.6. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem jest Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

https://www.facebook.com/polskalekkoatletyka/

