REGULAMIN AKTYWACJI
„#AmbasadorGoSport”
(dalej: „Regulamin”)

1.

WARUNKI OGÓLNE

Organizatorem aktywacji „Ambasadorzy Go Sport” zwanej dalej „Aktywacja” jest GO Sport Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 04-175 Warszawa, ul.
Ostrobramska 75B ), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000028260, NIP 951-18-61-015, zwana dalej „Organizatorem”.
1.1.

Warunki uczestnictwa w aktywacji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie aktywacji
oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.2.

Aktywacja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3.

Udział uczestnika w aktywacji oznacza akceptację zasad aktywacji zawartych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.4.

Organizator jest przyrzekającym współpracę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.5.

W trakcie trwania aktywacji treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.blog.gosport.pl.

2.

CZAS TRWANIA AKTYWACJI

2.1.

Aktywacja trwa od dnia 01.02.2017 godz. 00:01 do dnia 31.12.2017, do godziny 23:59:59 (dalej:
„Okres Trwania Aktywacji”).

3.

UCZESTNICY AKTYWACJI

3.1.

W aktywacji będą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w
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rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).
3.2.

Uczestnicy aktywacji zostaną wyłonieni przez jury.

3.3.

Udział w aktywacji jest dobrowolny.

4.

ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W AKTYWACJI

4.1

Uczestnik dokonuje zgłoszenia samodzielnie, we własnym imieniu.

4.2

Aby wziąć udział w aktywacji, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:

4.3

Dodać zdjęcie na którym uczestnik czynnie uprawia sport w serwisie Instagram.
A. Do zdjęcia dodać #ambasadorgosport i #zyjmysportem
B. Ustawić profil jako publiczny

5.

WSPÓŁPRACA

5.1

W Aktywacji, w ramach współpracy, przewidziane są różnorodne formy działań:

5.2

W ramach współpracy Organizator przewiduje następujące działania:
1. Dostarczenie uczestnikowi wybranych produktów GO Sport do testów
2. Profesjonalna sesja zdjęciowa uczestnika
3. Wywiad promujący uczestnika na łamach bloga GO Sport
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4. Opublikowanie informacji na temat podjęcia współpracy na wybranych kanałach
społecznościowych marki
5. Publikacja opisu / materiału wybranych działań Uczestnika na kanałach społecznościowych
marki
5.3 Uczestnik zobowiązuje się do:
1. Opublikowania

określonej

liczny

postów

na

temat

Aktywacji

na

wybranych

kontach

społecznościowych
2. Używania podczas trwania Aktywacji wybranych odnośników (hasztagów, ozanczeń profilów)
3. Przygotowanie i opublikowanie określonej liczny postów informujących o przeprowadzonych
działaniach w ramach współpracy (np. testy produktów)
5.4 Zobowiązania w ramach współpracy będą dostosowywane do wybranych Uczestników. Działania w
ramach

Aktywacji

przeprowadzane

będą

na

podstawie

indywidualnych

ustaleń

między

Organizatorem a Uczestnikiem.
5.5 Organizator przyzna każdemu Laureatowi - dodatkowe wynagrodzenie pieniężne. Wysokość
dodatkowego wynagrodzenia stanowi 11,11% wartości produktów zawartych w punkcie 5.1, przy
czym kwota zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50
groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w
górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy
kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy „o podatku
dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r. Kwota podatku, o którym mowa powyżej
zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu
Skarbowego.
6.

ROZSTRZYGNIĘCIE AKTYWACJI ORAZ NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

6.1

W celu wyłonienia laureatów Aktywacji oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem, Organizator powoła dwu-osobową komisję (dalej: „Komisja”).

W skład Komisji

wchodzą: Piotr Czerpak, Marta Djakon,. Komisja w czasie trwania aktywacji będzie wybierała
laureatów aktywacji, którzy stworzą najbardziej oryginalne oraz kreatywne zdjęcia oddające ich
pasję sportową. Zwycięzcy aktywacji zwani są dalej łącznie „Laureatami”.
6.2

Laureaci aktywacji zostaną powiadomieni o wyborze drogą mailową lub telefoniczną.

7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1

GO Sport Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 04175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75B ), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028260, NIP 951-18-61015, z dopiskiem „Ambasador Go Sport” w terminie do dnia 31.12.2017r (decyduje data stempla
pocztowego – dzień wysłania reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po
wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7.2

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom aktywacji.
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7.3

Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Ambasador Go Sport” oraz zawierać:
imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

7.4

Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji
Organizatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o
decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest GO Sport Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75B ),
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000028260, NIP 951-18-61-015.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

9.2

Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszą aktywacją będą
rozstrzygane przez sąd polski.

9.3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych,
niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących autorstwa nadesłanych Zgłoszeń, e-mail lub
numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających nawiązanie przez
Organizatora współpracy bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku
naruszenia

praw

osób

trzecich

Uczestnik

zobowiązuje

się

zwolnić

Organizatora

z

odpowiedzialności za naruszenie tych praw.
9.4

Organizator oświadcza, że aktywacja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

9.5

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

9.6

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia aktywacji.
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