
 
 

 

Regulamin Konkursu na Facebooku: 

„Ćwiczę z Rzeszowskim Domem Kultury” 

 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury.  

1.2. Konkurs odbywa się w ramach Maratonu fitness z okazji Dnia Kobiet. 

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu  

na stronie www.rdk.rzeszow.pl, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony  

w formie załącznika. 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

2.1. Konkurs odbędzie się 6 marca 2021 r. od godziny 11:00 do godziny 23:59. 

2.2. Rozstrzygnięcie Konkursu i publikacja wyników nastąpi w dniu 8.03.2021 r.  

3. ZASADY KONKURSU 

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy w formie komentarza pod wpisem konkursowym 

udostępnić swoje zdjęcie oraz opis wrażeń po wykonaniu treningów. Preferowane będą 

wpisy Uczestników biorących udział w jak największej liczbie treningów.  

3.2. Jeśli liczba Uczestników, którzy wykonali wszystkie treningi będzie niewystarczająca, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzców spośród osób, które wykonały 

odpowiednio, 3, 2 lub 1 trening podczas wydarzenia. 

3.3. Aktywność Uczestników podczas treningów będzie weryfikowana poprzez użycie 

sformułowania „Ćwiczę”, w komentarzu pod transmisją przez każdego Uczestnika. 

Transmisji na żywo będzie 4, dlatego Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora 

pod każdą z nich o swojej obecności powyższym wyrażeniem. Jeśli owe sformułowanie nie 

pojawi się w komentarzu, będzie to równoznaczne z brakiem obecności Uczestnika 

w  danym treningu.  

3.4. Udostępniając zdjęcie, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawo autorskie  

do dysponowania zdjęciem oraz że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia, które nie 

są ograniczone na rzecz osób trzecich lub że przysługują mu prawa do korzystania  

ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęcia w Internecie. 

Uczestnik oświadcza, iż osoby utrwalone na przesłanym zdjęciu, których zgoda jest 

konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swego wizerunku.   

3.5. Udział w Konkursie skutkuje udzieleniem Organizatorowi prawa  

do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć na następujących polach eksploatacji: używania 



 
 

ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia  

w ramach działań Rzeszowskiego Domu Kultury.  

3.6. Zwycięzców Konkursu wyłoni Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury.  

3.7. Do wyłonienia zwycięskich zdjęć oraz stworzonych do nich opisów pod uwagę brane będą: 

kreatywność oraz zaangażowanie Uczestnika w Maraton fitness. 

3.8. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma w formie komentarza pod wpisem 

konkursowym na stronie www.facebook.com/RDK.Rzeszow. 

3.9. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jednokrotnie. 

4. NAGRODY 

4.1. Przewidziane nagrody to vouchery oraz drobne upominki przygotowane przez firmy oraz 

przedsiębiorców związanych z branżą fitness oraz beauty.  

5. WYDAWANIE NAGRÓD 

5.1. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora, ul. Staromiejska 43a w Rzeszowie. 

Zwycięzca ma dwa tygodnie od rozstrzygnięcia Konkursu na odbiór nagrody osobiście: od 

9.03.2021 r. do 23.03.2021 r. w dni robocze od godziny 9:00 do 18:00. Nagrody nie 

podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

5.2. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody, zwycięzca traci prawo  

do nagrody i staje się ona własnością Organizatora. 

5.3. W przypadku sytuacji spornych, ostateczna decyzja o wyłonieniu zwycięzcy należy  

do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. 

6. INNE POSTANOWIENIA  

6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i jest 

dostępny na stronach i profilach Rzeszowskiego Domu Kultury. 

6.2.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  

6.3.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury, 

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Rzeszowskiego 

Domu Kultury oraz Główny Inspektorat Sanitarny, zgodnie z klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik (nr 1) do niniejszego 

Regulaminu.  

6.4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora udostępnionego zdjęcia  

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wygrane zdjęcia zostaną opublikowane  

na profilu Rzeszowskiego Domu Kultury na portalu Facebook oraz na stronie Organizatora. 

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy naruszających standardy   

Facebooka. 

6.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation,  

z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez 



 
 

Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi 

www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Konkursu przez Organizatora. 

6.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

6.8. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki 

niniejszego Regulaminu, w tym klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej 

załącznik (nr 1) do Regulaminu.   

6.9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach 

hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.). 

6.10.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji udostępnionych zdjęć, w efekcie której 

istnieje możliwość niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.  

6.11.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  

6.12.  Organizator bez konieczności poinformowania Uczestnika Konkursu nie zaklasyfikuje do 

udziału w nim pracy naruszającej obowiązujące przepisy prawa, naruszającej uczucia osób 

trzecich, zawierającej treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne 

moralnie, zawierającej wizerunki obiektów, będącej znakami zastrzeżonymi, naruszającej 

inne postanowienia niniejszego Regulaminu. 


