Regulamin promocji
“Dajesz Nie Przestajesz”
z dnia 01.06.2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji “Dajesz Nie Przestajesz” (zwanym dalej “Wyzwaniem”) jest
MyOrganiq Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy
ul. Tysiąclecia 17,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadającą numer Regon: 361649637
oraz numer NIP: 7792431729 zwana dalej "Organizatorem".
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Wyzwania.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator. Organizator oświadcza, że Wyzwanie nie jest
grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847,
z późn. zm.).
4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4)
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest
Organizator. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest usługa polegająca
na umożliwieniu Uczestnikowi uczestniczenia w Wyzwaniu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Usługa jest świadczona nieodpłatnie, ale może wiązać się
z koniecznością uiszczenia opłat na rzecz dostawców usługi dostępu do Internetu.
5. Wyzwanie nie jest stworzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez
Meta, Inc.. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Wyzwanie jest prowadzone na Fanpage klubów Organic Fitness:
a. Organic Fitness (Malta House) https://www.facebook.com/OrganicFitnessMalta
b. Organic Fitness (Swarzędz) https://www.facebook.com/OrganicFitnessSwarzedz
c. Organic Fitness (Rondo) https://www.facebook.com/OrganicFitnessRondo
d. Organic Fitness (Dębiec)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessDebiec
e. Organic Fitness (Evergreen) https://www.facebook.com/OrganicFitnessEvergreen

f. Organic Fitness (Balaton) https://www.facebook.com/OrganicFitnessBalaton
g. Organic Fitness (Stargard)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessStargard
h. Organic Fitness (Zgorzelec)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessZgorzelec
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Wyzwania, tj. udzielaniem informacji na
temat Wyzwania oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
8. Uczestnictwo w Wyzwaniu jest dobrowolne. Uczestnik Wyzwania przystępując do
Wyzwania tym samym akceptuje jego warunki.
9. Wyzwanie organizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na całym jej
obszarze.
§ 2. Uczestnicy wyzwania
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”)
może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
a także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie
ubezwłasnowolniona - za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego
wysłaną na adres e-mail biuro@organicfitness.pl; która jednocześnie posiada aktywne
konto w serwisie facebook.com, zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz w okresie
trwania Konkursu (13.06.-31.09.2022 r.) ma aktywną z Organizatorem umowę o
korzystanie z usług Klubu i nie posiada zaległości w płatnościach z tytułu tej umowy
(na tym samych zasadach rozumiane są osoby posiadające w okresie trwania
Konkursu aktywne i zarejestrowane karty MultiSport, Medicover Sport, PZU Sport
oraz FitProfit).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym
podmiotem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka
najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców
i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Wyzwania;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z uczestnictwem w Wyzwaniu;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

§ 3. Nagrody
1. W Wyzwaniu przewidziano Nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany
w § 6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Wyzwaniu będą:
a. shake białkowy w wybranym, dostępnym smaku;
b. piłka Fitnessowa Tiguar;
c. mata do jogi Tiguar;
d. guma ekspander Gipara;
e. 60-minutowy trening personalny z trenerem;
f. zestaw prezentowy firmy Olimp,
g. 1-dniowy catering Better Life do odbioru w klubie;
h. roller grid - firma GIPARA;
i. 30-dniowy dostęp do maszyny serwującej białka.
Pula Nagród jest ograniczona.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Wyzwaniu
opublikowanego na FanPage danego Klubu:
a. Organic Fitness (Malta House) https://www.facebook.com/OrganicFitnessMalta
b. Organic Fitness (Swarzędz) https://www.facebook.com/OrganicFitnessSwarzedz
c. Organic Fitness (Rondo) https://www.facebook.com/OrganicFitnessRondo
d. Organic Fitness (Dębiec)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessDebiec
e. Organic Fitness (Evergreen) https://www.facebook.com/OrganicFitnessEvergreen
f. Organic Fitness (Balaton) https://www.facebook.com/OrganicFitnessBalaton
g. Organic Fitness (Stargard)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessStargard
h. Organic Fitness (Zgorzelec)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessZgorzelec
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Laureatom nie przysługuje prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 4. Miejsce, czas i zasady wyzwania
1. Wyzwanie jest dostępne w formie ogłoszenia (dalej: „Post wyzwaniowy“) na FanPage
danego Klubu:
a. Organic Fitness (Malta House) https://www.facebook.com/OrganicFitnessMalta
b. Organic Fitness (Swarzędz) https://www.facebook.com/OrganicFitnessSwarzedz
c. Organic Fitness (Rondo) https://www.facebook.com/OrganicFitnessRondo
d. Organic Fitness (Dębiec)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessDebiec
e. Organic Fitness (Evergreen) https://www.facebook.com/OrganicFitnessEvergreen
f. Organic Fitness (Balaton) https://www.facebook.com/OrganicFitnessBalaton
g. Organic Fitness (Stargard)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessStargard
h. Organic Fitness (Zgorzelec)
https://www.facebook.com/OrganicFitnessZgorzelec
2. Wyzwanie trwa od dnia 13 czerwca 2022 r. od godziny 6:00 do 4 września 2022 r. do
godziny 23:00.
3. Kryterium oceny Postów wyzwaniowych będzie adekwatność, oryginalność i walory
artystyczne.
§ 5. Zasady uczestnictwa w Wyzwaniu
1. Zadaniem Uczestnika Wyzwania jest:
a. udział w wyzwaniu “#DajeszNiePrzestajesz” na terenie wybranego Klubu
należącego do sieci Klubów fitness Organic Fitness.
b. Zamieszczenie w komentarzu pod postem wyzwaniowym, na FanPage danego
Klubu postu ze zdjęciem/filmem, na którym uczestnik Wyzwania pokazuje
wykonane zadanie.
c. Zdjęcie/film konkursowy pod postem należy otagować hashtagiem
#DajeszNiePrzestajesz.
d. Zdjęcie/film konkursowy opatrzony powinien zostać krótkim opisem, w
którym Uczestnik opisze swoje emocje związane z udziałem w wyzwaniu,
oraz nominuje do udziału swoich znajomych.
2. Informacje o Wyzwaniu wraz z czasem na jego wykonanie będą dostępne na FanPage
odpowiedniego Klubu.
§ 6. Warunki uczestnictwa w Wyzwaniu i odbioru Nagród

1. Dostęp do Wyzwania jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wyzwaniu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator, który dokona wyboru Laureatów na
podstawie następujących kryteriów:
a. zgodność z Regulaminem;
b. kreatywność;
c. walory estetyczne;
d. nawiązanie do tematyki zdrowego stylu życiu;
e. liczba osób skutecznie zaproszonych do udziału w Wyzwaniu.
4. Spośród aktywnych Uczestników Organizator wyłoni laureatów Nagród.
5. Organizator może wykluczyć z udziału w Wyzwaniu Uczestników naruszających
postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie, bez możliwości ponownego
zgłoszenia swojej kandydatury do wzięcia udziału w Wyzwaniu.
6. W Wyzwaniu nie będą brane pod uwagę zgłoszenia zawierające treści niezgodne
z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich,
naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek,
orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne,
niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące
przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym,
pornograficznym lub wulgaryzmy.
7. Laureat Wyzwania zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooke w ciągu 3 dni
kalendarzowych od momentu zakończenia Wyzwania.
8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do
Posta wyzwaniowego na FanPage danego Klubu.
9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie
w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Wyzwania na Fanpage`u wiadomości
prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko;
b. Klubu, do którego ma zostać wysłana nagroda;
c. numer telefonu
d. adres mailowy
które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody.
10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 9 lub przekroczenie dopuszczalnego
czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez
Uczestnika prawa do nagrody.
11. Przyznane w Wyzwaniu nagrody zostaną wydane Uczestnikom do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 9.
12. Nagrody zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta
poszczególnych Klubów.

§ 7. Zakres odpowiedzialności organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Wyzwania, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego
adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości,
z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wyzwaniu
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebook;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook
kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Wyzwania;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebook.
§ 8. Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna
1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji
Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. W powyższym zakresie
Organizator występuje w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika.
2. Uczestnik może skontaktować się z administratorem danych pod adresem
korespondencyjnym Organizatora wskazanym w §1 ust. 1 Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres
niezbędny do organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego
przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych

przepisów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych
z Konkursem.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest obowiązkowe. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
6. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują
następujące uprawnienia:
a. dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie
legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak
możliwości dalszego udziału w Konkursie,
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych
w przepisach prawa,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych,
e. przeniesienia danych do innego administratora danych,
f. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres
niezbędny do organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego
przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych
przepisów oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych
z Konkursem.
9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest obowiązkowe. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
10. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują
następujące uprawnienia:
a. dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym przetwarzanie danych będzie
legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak
możliwości dalszego udziału w Konkursie,
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych
w przepisach prawa,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych,
e. przeniesienia danych do innego administratora danych,
f. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§9. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Wyzwania przysługują Organizatorowi.
2. Uczestnictwo w Wyzwaniu nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie
w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Wyzwaniu, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Wyzwania lub jego części,
a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody
Organizatora;
b. korzystanie z Wyzwania w sposób niezgodny z Regulaminem lub
powszechnie obowiązującymi przepisami.
3. Z chwilą opublikowania zadania wyzwaniowego, Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszonej, nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji do zdjęcia konkursowego w nieograniczonej ilości egzemplarzy
(„Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do wykonywania praw zależnych,
a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji zdjęcia
konkursowego.
4. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia konkursowego, w tym dowolnie
wybranych fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak
i analogowych, w tym techniką drukarską;
b. wprowadzanie utworu do obrotu, jego użyczenie, najem;
c. rozpowszechnianie Zadania wyzwaniowego, w tym dowolnie wybranych
fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie,
wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie:
i. za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci
Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową,
kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
ii.
za
pośrednictwem
dowolnych
nośników
reklamowych
i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych,
analogowych.
5. Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą Zadania wyzwaniowego
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), a Zadanie Konkursowe przez niego
zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw
autorskich i ma prawo do udzielania Licencji na warunkach określonych w § 3. ust. 5
i 6 Regulaminu.
§ 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Wyzwania, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Wyzwania, jednak nie później niż
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
z dopiskiem „#DajeszNiePrzestajesz”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. i obowiązuje do 4 września
2022 r. do godziny 23:00.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać
zasady Wyzwania i treści Regulaminu w trakcie trwania Wyzwania. W szczególności
Organizator może przedłużyć czas trwania Wyzwania, o czym poinformuje
Uczestników. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage danego Klubu.
4. Regulamin Wyzwania dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora
www.organicfitness.pl

