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1. Konkurs organizuje Trening Funkcjonalny Świdnica Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Kliczkowskiej 64, 58-100 Świdnica,

NIP 884-278-56-90. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis

Facebook ani z nim związana. Konkurs trwa w terminach opisanych pod odpowiednim zdjęciem na Facebook’u.

2. Celem konkursu jest promocja firmy TFŚ.

3. Udział biorą wszystkie osoby, które w tym czasie, w komentarzu pod tym zdjęciem udzielą prawidłowej
odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie. Każda osoba może udzielić dowolnej ilości odpowiedzi, ale tylko

pierwsza odpowiedź będzie brana pod uwagę. W przypadku posta z pytaniem otwartym, odpowiedź wybrana

przez Box74pl jako najciekawsza lub jeśli określono inne warunki, np. największą ilość reakcji pozostałych

uczestników/użytkowników portalu - zwycięża.

4. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi lub odpowiedzi nie spełniających kryteriów określonych w opisie

konkursu, nagroda nie zostanie wręczona żadnemu z uczestników.

5. W konkursie nie przewidziano nagród pocieszenia, ani innych niż te wskazane w pkt. 17.

6. W przypadku podania przez inną osobę tej samej odpowiedzi, zwycięży osoba, która jako pierwsza podała
prawidłowe rozwiązanie.

7. Konkurs jest dostępny zarówno dla obecnych, jak i byłych członków klubu oraz osób, które nie są klubowiczami

Box74pl.

8. Jeżeli nagrodą jest karnet, warunkiem koniecznym do odbioru karnetu jest jego aktywacja nie później niż przed

końcem miesiąca, w którym organizowany był konkurs. W przypadku konkursów organizowanych w ostatnim

tygodniu miesiąca, zwycięzca ma dodatkowy tydzień na aktywację karnetu. Dla pozostałych nagród rzeczowych,

obowiązuje odbiór osobisty lub przesyłka na koszt zwycięzcy pod wskazany adres, po uiszczeniu opłaty za przesyłkę.

9. Aktywacji dokonuje się mailowo info@box74.pl lub osobiście w siedzibie klubu Box74 przy ul. Kliczkowskiej 64,

58-100 Świdnica, poprzez ustalenie konkretnej daty/godziny treningu, po uprzednim umówieniu się na wizytę
drogą mailową. Zmian można dokonać nie później niż 24 godziny przed terminem spotkania.

10. Do odbioru nagrody, jeśli jest nią usługa Box74, konieczne jest podpisanie oświadczenia Klienta, w tym pisemnego

wyrażenie zgody na użycie wizerunku, wykorzystania danych osobowych oraz do przesyłania materiałów

reklamowych, w tym newslettera box74.pl, poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego w siedzibie

klubu przed odbiorem nagrody.

11. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych do siedziby klubu przed terminem umówionego

spotkania.

12. W przypadku konkursów, w których do wygrania jest nagroda od firmy innej, niż organizator, dodatkowo mogą
obowiązywać inne, określone przez taki podmiot zasady.

13. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a jej wartość pieniężna to 0.01zł i nie może zostać wykorzystana na

poczet innych usług firmy.

14. Nagroda może zostać sprezentowana innej osobie, spełniającej kryteria opisane w regulaminie, w przypadku

niemożności skorzystania przez zwycięzcę. O fakcie tym należy poinformować organizatora mailowo:

info@box74.pl

15. W przypadku braku kontaktu, czy odbioru w terminie nagroda traci ważność.

16. Konkurs dostępny dla osób pełnoletnich lub od 16 roku życia za zgodą rodziców - formularz zgody do wypełnienia

osobiście przez rodzica w klubie

17. Nagrodą jest pojedyncza, godzinna sesja treningu personalnego w Box74 lub krótsza, jeżeli w opisie danego

konkursu stwierdzono inaczej. Ewentualnie nagrodami mogą być inne przedmioty wskazane przez Box74, w tym
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również produkty i usługi innych podmiotów, dla których regulaminy ustalane są indywidualnie przez darczyńców a

udział w akcji oznacza ich akceptację.

18. Zwycięzca otrzyma wiadomość prywatną od organizatora – może ona trafić do folderu „inne”, co może sprawić,

że jej adresat nie będzie widział jej w powiadomieniach. Za brak świadomości otrzymania wiadomości organizator

nie odpowiada. Zwycięzca zostanie również oznaczony pod zdjęciem konkursowym, jeśli warunki techniczne na to

pozwolą.

19. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TFŚ sp. Z o.o.

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://box74.pl/owu/rodo/Polityka_Prywatnos%CC%81ci.pdf

20. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają prawy polskiemu.
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