Regulamin Promocji Walentynkowej Susz Triathlon 2019
I. Cel:
1. Promocja miasta Susz.
2. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
II.
1.
2.
3.

Organizatorzy i współorganizatorzy:
Miasto Susz.
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.
Suski Ośrodek Kultury.

III. Termin trwania promocji tematycznej
1. 5 – 28 lutego 2019r.
IV. Regulację Promocji
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy potencjalny zawodnik udostępniający post informujący
o Walentynkowej Promocji Susz Triathlon 2019
2. Kody rabatowe wysyłane będą niezwłocznie po zakończeniu promocji Walentynkowej (
28.02.2019) Susz Triathlon 2019
3. Rabat 5% i 10% przyznawany jest bez względu na wyłonienie zwycięzcy konkursu
4. Rabat 100 % - wygrywa osoba która uzyska najwięcej polubień udostępnionego zdjęcia między
dniem 14.02. 2019 od godziny 12:00 do 28 lutego 2019 do 12:00. Udokumentowaniem tego faktu
będzie zrzut z ekranu na dzień 28.02.2019 na godzinę 12:00. Termin przesyłania zdjęć 13.02.2019
do godziny 24:00.
5. W konkursie nie może brać udział osoba która już zgłosiła i opłaciła start w zawodach Susz
Triathlon.
6. Uczestnik biorący udział w promocji udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (
imię nazwisko i dane biometryczne – zdjęcie) w celu przeprowadzenia konkursu Promocja
Walentynkowa Susz Triathlon 2019
V. Nagrody
1. Rabat 5% wpisowego – otrzymuje zawodnik udostępniający post informujący o Walentynkowej
promocji uzyskuję promocję na pakiet startowy w wysokości 5%
2. Rabat 10 % wpisowego – otrzymuję zawodnik udostępniający post informujący o Walentynkowej
promocji oraz prześle na adres triathlon@susz.pl zdjęcie swojej osoby pozdrawiającej społeczność
Susz Triathlon. ( na zdęciu może znajdować się osoba towarzysząca lub coś bliskie sercu zawodnika,
treści obraźliwe nie będą publikowane)
3. Rabat 100 % wpisowego – uzyskuję zawodnik wyłoniony w konkursie na najzabawniejsze zdjęcie
przesłane na i opublikowane na koncie Facebooka Susz Triathlon.
VI. Wyniki
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.triathlon.susz.pl,
oraz na stronie Facebooka Susz Triathlon

VII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Susz Triathlon 2019 Promocja Walentynkowa będą przetwarzane w
celach przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
rabatu.
2. Dane osobowe uczestników Susz Triathlon 2019 Promocja Walentynkowa będą wykorzystywane
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
ramach Susz Triathlon 2019 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje i nadesłanego zdjęcia - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Susz Triathlon 2019. Przez
przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poz. 883.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencję na adres organizatora.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133,
poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
VIII .Uwagi końcowe
1. Wszystkich uczestników w ramach Susz Triathlon 2019 Promocja Walentynkowa obowiązuje
niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania
jego zapisów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na
stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik promocji nie przestrzegający regulaminu promocji może zostać wykluczony z udziału w
konkursie.

