
REGULAMIN KONKURSU  

„KONKURS ŚWIĄTECZNY FITNESS PLATINIUM®” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Świąteczny Fitness Platinium® (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest spółka Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza 

Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 

121499796 oraz kapitał zakładowy 3.110.000,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Organizator prowadzi na terenie Krakowa sieć klubów fitness pod nazwą Fitness Platinium® 

(zwaną dalej: Siecią Klubów). Na Sieć Klubów składają się kluby w Krakowie zlokalizowane przy 

ul. Juliusza Lea 213, ul. Sołtysa Dytmara 3, ul. Mogilskiej 97, ul. Zakopiańskiej 105, ul. 

Wadowickiej 6, ul. Szlak 67, ul. Pawiej 5, ul. Aleksandry 11, Al. Pokoju 44, ul. Stawowej 61, ul. 

Zakopiańska 62, Os. Na Stoku 53 oraz przy ul. Bratysławskiej 4. 

3. Organizator na portalu społecznościowym Facebook prowadzi profil dla sieci ww. klubów pod 

nazwą „Platinium Fitness Club” i jest administratorem tego profilu.  

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się 

Konkurs, w tym również warunki i zasady wyłaniania zwycięzców oraz przebiegu postępowania 

reklamacyjnego. 

5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony przez Organizatora z wykorzystanie profilu sieci 

klubów Fitness Platinium® pod nazwą „Platinium Fitness Club” prowadzonym zgodnie z ust. 3 

niniejszego paragrafu na portalu społecznościowym Facebook.  

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

§2. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest promowanie Sieci Klubów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej Sieci. 

§3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się dnia 12 grudnia 2017 roku (tj. wtorek), z chwilą umieszczenia w tym dniu na 

profilu sieci klubu Fitness Platinium® wskazanym w § 1 ust. 6 - postu z ogłoszeniem o starcie 

Konkursu. Konkurs trwa do dnia 18 grudnia 2017 roku (tj. do poniedziałek) do godziny 23:59. 

§4. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności 

prawnych będące lub nie klientami Sieci Klubów (zwani dalej: „Uczestnikami”). W związku z 

organizacją i realizacją Konkursu, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji wieku 

uczestnika Konkursu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu 

tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku Uczestnika.     

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do 

udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień. 



3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zasiadające w organach Organizatora,  wstępni, zstępni 

i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub organach Organizatora, podmiotów 

powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz 

osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z nim 

osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub 

organizowanym Konkursem.  

§5. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie w czasie jego trwania Uczestnik zobowiązany jest: 

1) wykonać zadanie konkursowe polegające na: 

a) obejrzeniu pięciu filmów opublikowanych w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 16 

grudnia 2017 r. na profilu sieci klubów Fitness Platinium® pod nazwą „Platinium 

Fitness Club” prowadzonym zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszego paragrafu na portalu 

społecznościowym Facebook (dalej: „Filmy Konkursowe”) (każdego dnia 

zostanie opublikowany jeden Film Konkursowy) i utworzeniu wyłącznie z liter 

odnalezionych w Filmach Konkursowych hasła konkursowego (dalej: „Hasło 

Konkursowe”) 

b) udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Jakie jest Twoje postanowienie 

noworoczne?";  

(zwane dalej: „Zadaniem Konkursowym”); 

2) wysłać do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 23:59 zgłoszenie konkursowe poprzez 

wysłanie na adres mailowy konkurs@fitnessplatinium.pl wiadomości z wykonanym 

Zadaniem Konkursowym zgodnie z pkt 1 powyżej (zwane dalej: „Zgłoszeniem 

Konkursowym”) tj. poprawnie utworzonym Hasłem Konkursowym oraz z odpowiedzią na 

pytanie, o którym mowa w pkt. 1 lit b) powyżej. 

2. Momentem dokonania skutecznego zgłoszenia konkursowego jest moment wysłania Zgłoszenia 

Konkursowego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika, w Zgłoszeniu Konkursowym 

Zadania Konkursowego, składającego się z prawidłowego Hasła Konkursowego oraz odpowiedzi 

na pytanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, którego jest autorem w 

tym autorem wszystkich jego elementów, wykonanego samodzielnie i co do którego przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu w Zgłoszeniu 

Konkursowym mogą zamieszczać m.in. opis słowny, zdjęcia, filmy, grafiki, co do których 

przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do nich lub są 

uprawnione do dysponowania nimi w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie na podstawie 

odpowiedniej umowy zawartej z autorem tych materiałów.  

4. Zamieszczone w Zgłoszeniu Konkursowym treści i materiały nie mogą prezentować treści o 

charakterze bezprawnym, obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści na 

jakimkolwiek tle ani treści naruszających dobre imię Organizatora, Sieci Klubów ani ich 

partnerów, pracowników lub współpracowników. 

5. W przypadku zamieszczenia w Zgłoszeniu Konkursowym zdjęcia, które będzie zawierać 

wizerunek Uczestnika lub innych osób, warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez te 



osoby zgody na publikację ich wizerunku. Uczestnik winien na żądanie Organizatora przedstawić 

zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu. 

6. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego. 

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym treści i 

materiałów z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie dóbr osobistych czy praw osób 

trzecich.  

§6. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY 

1. Komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”) składającą się z trzech osób powoła Organizator. 

2. Komisja dokona wyboru 10 (dziesięciu) zwycięzców spośród wszystkich prawidłowo tj. zgodnie z 

Regulaminem nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych. 

3. Zgłoszenia Konkursowe będą podlegały ocenie przez Komisję pod względem spełnienia 

wszystkich wymogów określonych Regulaminem, kreatywności, oryginalności i pomysłowości.   

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 20 grudnia 2017 r. 

§7. NAGRODY 

1. W konkursie zostanie wyłonionych 10 (dziesięciu) zwycięzców. Każdy ze zwycięzców otrzyma 

nagrodę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.   

2. Nagrodami w Konkursie jest dziesięć zestawów nagród składających się z: 

1) Czerwono-czarnej torby sportowej z logo Fitness Platinium® o wartości 41,02 złotych 

brutto; 

2) ręcznika w kolorze czarnym, o wymiarach 150x50 cm z logo Fitness Platinium® o 

wartości 7,58 złotych brutto; 

3) voucher na zakup 30-dniowego karnetu Open do sieci Klubów Fitness Platinium® w 

Krakowie (z wyłączeniem Skawiny) o wartości 99,00 złotych brutto; 

4) pendrive kettlebell Platinium z logo Fitness Platinium o wartości 14,38 brutto; 

5) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 18,00 złotych na poczet należnego podatku 

dochodowego. 

Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden zestaw nagród.  

3. Fundatorem nagród, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu jest Organizator. 

4. Zwycięzcy w Konkursie zostaną obciążeni podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w 

wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na potrącenie 

zaliczki na poczet tego podatku z nagrody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem nagrody pobierze od zwycięzców Konkursu wartość tego podatku, a następnie 

odprowadzi do właściwego, zgodnego z deklaracją zwycięzców, Urzędu Skarbowego. 

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie Organizatorowi przez zwycięzcę Konkursu w 

chwili odbioru nagrody informacji i danych niezbędnych do uiszczenia podatku dochodowego od 

nagrody. 

6. Zwycięzca może otrzymać tylko jeden zastaw nagród.  

7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.  

8. Nagrody nie można zamienić na jej równowartość pieniężną. 

§8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 



1. Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu najpóźniej 20 grudnia 2017 roku w 

opublikowanym, na profilu sieci klubów Fitness Platinium® pod nazwą „Platinium Fitness Club” 

prowadzonym zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu na portalu społecznościowym Facebook, w treści 

posta, do którego zostanie dołączony finałowy materiał filmowy oraz poprzez indywidualny 

kontakt ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy, z którego 

zwycięzca dokonał Zgłoszenia Konkursowego.  

2. Nagroda zostanie wydana w biurze Organizatora przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

Zwycięzcy mogą odebrać nagrodę osobiście w terminie ustalonym z Organizatorem nie 

późniejszym niż do dnia 5 stycznia 2018 r. Odbiór będzie możliwy wyłącznie w godz. od 9:00-

16:00. W celu sprawdzenia tożsamości zwycięzcy pracownicy Organizatora mogą poprosić o 

okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa 

okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania nagrody. 

3. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie powyżej, bądź w okolicznościach 

opisanych powyżej, oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich 

roszczeń zwycięzcy Konkursu z tego tytułu wobec Organizatora. 

§9. NARUSZENIE ZASAD UDZIAŁU W KONKURSIE 

Zgłoszenia konkursowe niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane przez 

Organizatora oraz powołaną przez niego komisję konkursową pod uwagę. 

§10. PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą wysłania Zgłoszenia Konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnik 

wyraża zgodę na niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie 

przez Organizatora z wykonanego przez zwycięzcę Zgłoszenia Konkursowego i poszczególnych 

jego elementów poprzez: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia Konkursowego i poszczególnych jego 

elementów - wytwarzanie dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenia Konkursowe  

i poszczególne jego elementy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego i poszczególnych jego elementów w 

sposób inny niż określony w lit b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zwycięzca wyraża zgodę na wykonywanie 

przez Organizatora praw zależnych do wykonanego przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego i 

poszczególnych jego elementów oraz zezwalania na wykonywanie tych praw. 

3. Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z 

wykonanego przez niego Zgłoszenia Konkursowego i poszczególnych jego elementów w zakresie 

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem Uczestnika jak 

i bez opatrzenia ich jego nazwiskiem. 



§11. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Platinium Wellness spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000383004, posiadająca NIP: 6772356421, REGON: 121499796 oraz kapitał 

zakładowy 3.110.000,00 złotych.  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.) 

(dalej zwaną: „Ustawą”). 

3. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie jednakże Organizator zastrzega, że wydanie nagrody 

oraz jej wykorzystanie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niemożliwe.  

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być jedynie podmioty zaangażowane w 

organizację Konkursu.  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, wyłonienia 

zwycięzców, a w przypadku zwycięzców również ogłoszenia wyników oraz w celu wydania 

nagrody. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich 

poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia 

danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz 

wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względów na jego 

szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, 

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je 

przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu 

administratorowi danych. 

§12. REKLAMACJA 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie na adres siedziby 

Organizatora lub w drodze korespondencji e-mail na adres e-mail: bok@fitnessplatinium.pl.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w 

formie pisemnej), opis reklamacji oraz żądanie. 

3. Organizator udzieli odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.fitnessplatinium.pl. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku z 

udziałem w Konkursie. 


