
Regulamin konkursu „ Aktywne lato w Neptun Gym Fitness” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Aktywne lato w Neptun Gym Fitness” zwanego dalej „Konkursem”  jest 

Neptun Gym Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pomorska 7 , 83-200 Starogard Gdański 

zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród jest Neptun Gym Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pomorska 7, 

83-200 Starogard Gdański zwany dalej „Fundatorem”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu Facebook – fanpage Neptun Gym Fitness 

prowadzony w dniach od 11.06.2018 roku  do 18.06.2018 roku dalej „czas trwania konkursu”.  

4. Konkurs nie jest grą losową zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540  

ze zm.) 

5. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

6. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne od 16 roku życia (za okazaniem zgody rodziców,  

bądź prawnych opiekunów), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich 

warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczestnicy będący użytkownikami w trakcie trwania Konkursu serwisu 

Facebook. 

2. Do udziału w konkursie kwalifikuje posiadanie przez uczestnika konkursu co najmniej 100 (słownie: sto) 

znajomych na swoim profilu na portalu Facebook. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 11.06.2018 do 18.06.2018 roku pod postem konkursowym 

napisać komentarz, który będzie zawierał odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. 

4. Pod każdym postem, konkursowym organizator uznaje jako ważną tylko pierwszą odpowiedź (komentarz) 

danego uczestnika konkursu. Każda kolejna odpowiedź tego samego uczestnika nie będzie brana pod uwagę 

przez Organizatora. 

5. Czas trwania konkursu rozpocznie się w momencie opublikowania postu konkursowego zawierającego zadanie 

konkursowe na fanpage’u Neptun Gym Fitness na portalu Facebook w dniu 11.06.2018 r. po godz. 18:00.  

 

 



§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione  

w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Konkurs jest skierowany zarówno do obecnych jak i ewentualnych nowych członków klubu Neptun Gym 

Fitness. 

3. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony poprzez napisanie pod postem konkursowym kreatywnej odpowiedzi 

na pytanie konkursowe, które brzmi: 

„Jaka jest Twoja ulubiona dyscyplina sportowa uprawiana latem i dlaczego?” 

4.  W konkursie nagrodzona zostanie tylko jeden uczestnik Konkursu, który spełni warunki wymienione w § 2 i 3 

Regulaminu, odpowie na pytanie w czasie trwania konkursu, a jego odpowiedz zostanie uznana przez 

Organizatora jako najbardziej kreatywna. 

5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:  

- Bartłomiej Meus – Manager Neptun Gym Fitness,  

- Sebastian Czerniak – Dyrektor Galerii Neptun  

Komisja dokonuje również wyboru zwycięzcy Konkursu. 

6. Wynik konkursu oraz imię nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszony przez organizatora konkursu w dniu 

18.06.2018 roku na fanpage’u Neptun Gym Fitness pod postem konkursowym.  

7. Wszelkie reklamacje  i wątpliwości dotyczące przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata uczestnicy będą 

mogli zgłosić do Organizatora tylko przez 12 godzin od momentu ogłoszenia wyników na fanpage’u Neptun Gym 

Fitness.  

 

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Nagrodą w konkursie dla jednej (1) osoby, która skomentuje post konkursowy z odpowiedzią na zadane pytanie 

konkursowe, a jej odpowiedz zostanie uznana przez Organizatora, jako najbardziej kreatywna jest: miesięczne 

darmowe przedłużenie karnetu (obecni klubowicze) lub 10 darmowych wejść do klubu Neptun Gym Fitness 

(osoby nie będące aktualnie członkami Klubu). 

2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z jego aktualnym statusem aktywności w naszym klubie  

(tj. obecny klubowicz/ osoby niebędące aktualnie członkami Klubu ). 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wymiany. 

3. Odbiór nagród jest możliwy w klubie Neptun Gym Fitness ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia klubu, za okazaniem dowodu potwierdzającego 

tożsamość zwycięzcy, lecz nie później niż do dnia 30.06.2018 r . 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków zawartych w Regulaminie. 

2.  W związku z tym, że przetwarzamy, dane osobowe uczestników konkursu zgodnie z Rozporządzeniem  

o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 



w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych informujemy uczestników konkursu o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych 

osobowych. 
Cel: 
Dane osobowe Uczestników konkursu "Aktywne lato w Neptun Gym Fitness (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, nazwa firmy) przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzeniu w/w Konkursu oraz wyłonienia 

jego laureata. Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, 

chyba że wcześniej uczestnik konkursu wyrazi  sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

Administratorem danych osobowych jest firma Neptun Gym Fitness Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pomorskiej 7, 

83-200 Starogard Gdański. NIP: 583-317-74-69. 

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania, 

b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta, 

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, 

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym", 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący 

się na stronie internetowej www.neptungym.pl, której firma Neptun Gym Fitness Sp. z  o.o.  jest właścicielem 

lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres: info@neptungym.pl, a także pisemnie na adres: Neptun Gym 

Fitness sp. z o.o., ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański - w celu usunięcia danych osobowych lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 


