Regulamin konkursu WAKACJE Z GOOD LUCK CLUB
§1. Konkurs - zasady ogólne
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest GOOD LUCK CLUB GLC SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Gdańsk 80-175, ul. Orzechowa 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
KRS 0000615012, NIP 5833201185, 364294940, adres elektroniczny: www.goodluckclub.pl
Organizator oświadcza, że Konkurs 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
29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą
wykorzystywane tylko w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Celem konkursu jest zorganizowanie wystawy zdjęć z wakacji Klubowiczów i wyłonienie najlepszych
spośród wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie.
Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje jego autor/ autorka zgodnie z zasadami opisanymi w "§2.
Zasady dotyczące zgłoszeń do konkursu ".
W celu wyboru najlepszych prac, wszystkie nadesłane zdjęcia, które spełniają warunki Regulaminu
zostaną umieszczone na stronie Facebook Organizatora. Autorzy zdjęć, które otrzymają najwięcej lików
zdobędą nagrody. Dodatkowe nagrody przyzna Jury konkursu. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych
zdjęć w każdym Klubie – 5 wybranych przez społeczność FB i 5 wybranych przez Jury. Wszystkie
nadesłane zdjęcia wezmą udział w wystawie, która zostanie zorganizowana we wrześniu 2022.
Z udziału w konkursie wyklucza się projekty, których autorami są pracownicy firmy Good Luck Club
GLC Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 01 lipca do 31 sierpnia 2022 roku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Prace, które jury otrzyma po tej dacie nie zostaną uwzględnione w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 września 2022. Organizator zastrzega sobie prawo do
przesunięcia tej daty, informując o tym wszystkich uczestników konkursu.
Udział osób niepełnoletnich jedynie za zgodą opiekunów prawnych, pod warunkiem spełnienia
wymagań podanych w §2.
§2. Zasady dotyczące zgłoszeń do konkursu

By wziąć udział w konkursie należy kupić plecak Good Luck Club, zabrać go na wakacje, zrobić zdjęcie z
plecakiem, przesłać zdjęcie do Organizatora, Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor / autorka zdjęcia
przesyłając go na adres e-mail: konkurs@goodluckclub w zgłoszeniu należy podać:
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko autora / autorki
Klub w ramach, którego zgłaszamy projekt
Kontakt mailowy, ewentualnie numer telefonu osoby wysyłającej zgłoszenie
W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć także imienne pozwolenie od opiekunów
prawnych do wzięcia udziału w konkursie (skan).
Zdjęcie w formacie cyfrowym JPG

Wyłącznie pełne zgłoszenie zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w §2 zostanie zakwalifikowane
do udziału w konkursie.
Przesyłając pracę konkursową, jej autor / autorka oświadcza, iż zapoznał/ła się z Regulaminem
Konkursu tym samym akceptując jego warunki w zakresie przekazania na rzecz Organizatora
majątkowych praw autorskich.
Przez zgłoszenie projektu do Konkursu, autor /autorka z chwilą przesłania projektu upoważnia
Organizatora do podjęcia następujących działań: zapisywania nadesłanej pracy w plikach
komputerowych wszelkiego typu, obróbki cyfrowej projektu w celu dostosowania do wymogów
zgodnych z Regulaminem Konkursu lub innymi potrzebami Organizatora, nieodpłatnego publikowania
i rozpowszechniania pracy, a także zezwala Organizatorowi na pierwsze publiczne udostępnienie
projektu.
Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego
autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne
roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
Przesyłając pracę na konkurs, autor / autorka wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie
internetowej Organizatora oraz na FB jego imienia, nazwiska oraz pseudonimu lub nazwy.
Plik pracy / projektu powinien zostać przesłany w formacie JPG lub kompatybilnym z nim.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania
Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i
zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w
szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie
przyrzeczona.

§3. Kryteria oceny nadesłanych prac
Nagrodzone zostanie 10 najlepszych zdjęć w każdym klubie, w dwóch kategoriach: 5 najlepszych zdjęć
wybierze społeczność Facebooka – w tym przypadku decydująca będzie ilość lików pod zdjęciem
liczona w dn. 01 września 2022. 5 najlepszych zdjęć wybierze Jury konkursu.
Jury, powołane przez organizatora, oceni jedynie prace przesłane w terminie oraz zgodne z wymogami
formalnymi podanymi w §2. Głównymi kryteriami oceny będą:
•
•
•

Spójność zdjęcia z tematem konkursu.
Wartość artystyczna zdjęcia
Jakość techniczna wysłanego pliku z projektem – pliki nieotwierające się, sprawiające trudności
z odczytaniem itp. mogą zostać automatycznie odrzucone.

§4. Nagrody
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
1 miejsca w każdej kategorii (FB i Jury) – masaż relaksacyjny lub trening personalny
2 miejsca w każdej kategorii (FB i Jury) – 30 minutowy masaż wybranej partii ciała
3 miejsca w każdej kategorii (FB i Jury) – godzina gry w SQUASHa wraz z wynajmem sprzętu w godzinach
10:00 – 16:00
4 miejsca w każdej kategorii (FB i Jury) – tygodniowy karnet OPEN
5 miejsca w każdej kategorii (FB i Jury) – voucher do wykorzystania w klubie o wartości 50 zł

Autorzy wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy.
Organizator, po wyłonieniu najlepszej pracy, skontaktuje się z jej autorem/autorką, za
pośrednictwem poczty email. Nagroda zostanie przekazana w terminie ustalonym przez Organizatora.
Nastąpi to nie później niż 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
§5. Reklamacje
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz
po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu.
Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@goodluckclub.pl
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty
ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na
adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
powodów reklamacji, jak również oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
§6. Postanowienia końcowe

Przesłanie projektu na konkurs oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym
regulaminem, którego zapisy stanowią wyłączną podstawę prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych
osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego
wyników.
Organizator jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów, w
rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Dopełniając obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator informuje, że:
•

•
•
•

pełna nazwa Organizatora brzmi: GOOD LUCK CLUB GLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsk
80-175, ul. Orzechowa 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod
numerem KRS 0000615012, NIP 5833201185, 364294940,
dane osobowe uczestników zbierane są przez Organizatora w celu zapewnienia prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu,
uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przekazanych do
Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany,
podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny.

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Konkursem, a w
szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest jego Organizator.
Niniejszy regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki
sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

