Regulamin AKCJI
#POWER LULU
A. Postanowienia ogólne
1.Akcja „#POWERLULU” (zwana dalej "Akcją"), jest organizowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez BHZ MANN ul. Pojezierska 95 Łódź (zwaną dalej
„Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Akcji.
2. Fundatorem nagród jest Organizator Akcji
3. W Akcji mogą brać udział osoby (dalej: Uczestnicy), którzy spełniają poniższe warunki:
(a) Są pełnoletnimi osobami fizycznymi lub osoby niepełnoletnimi reprezentowanymi przez
rodziców lub opiekunów
(b) Zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
(c) Posiadają konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z
regulaminem serwisu Instagram (dalej Profil).
Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością
4. W Akcji nie mogą brać udziału:
(a) pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub
spółek zależnych od Organizatora,
(b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Akcji,
(c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby będące
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a
także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Konkurs jest przeprowadzony na profilu @lulusport.pl w serwisie Instagram pod adresem
https://www.instagram.com/lulusport.pl/
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
z serwisem Instagram® ani jego właścicielem czy administratorem.
7. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszą Akcję. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram®.

B. Czas trwania Akcji
1. Akcja organizowana jest przez Organizatora w dniach od 6 lipca 2016 do 25 lipca 2016 w
serwisie Instagram pod adresem https://instagram.com/lulusport.pl/ (dalej: Czas Trwania
Akcji).
2. Ogłoszenie laureatów Akcji odbędzie się 29 lipca 2016 w serwisie Instagram pod adresem
https://instagram.com/lulusport.pl

C. Komisja Akcji
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji oraz wyłonienia osób nagrodzonych,
Organizator powoła komisję (dalej "Komisja Akcji"). W skład Komisji Akcji wejdą trzy
osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody
1. Nagrody:
Nagroda 1: dowolne leginsy z kolekcji lulusport.pl
Nagroda 2: dowolna koszulka z kolekcji lulusport.pl
Nagroda 3: kubek ceramiczny z hasłem motywującym z kolekcji lulusport.pl
2. Nagrody rzeczowej nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.
3. Uczestnikom Akcji nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanych Nagród na inne.

E. Przebieg Akcji
1. Uczestnik musi zostać followersem @lulusport.pl (tzn. mieć lub założyć konto na portalu
społecznościowym instagram.com, wyszukać profil @lulusport.pl pod linkiem
http://instagram.com/lulusport.pl i kliknąć „obserwuj”)oraz zaprosić do zabawy dwóch
innych uczestników.
2. Zadaniem konkursowym (dalej Zadanie Konkursowe) jest dodanie przez uczestnika na
swój Profil zdjęcia przedstawiającego „Twoje Sportowe Lato” czyli jak pracujesz nad swoją
wymarzoną sylwetką w wakacje, dodanie w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #)
#POWERLULU oraz otagowanie (tzn. oznaczenie w treści) @lulusport.pl i @czesanna
Warunkiem zakwalifikowania Zadania Konkursowego do Akcji jest posiadanie wszelkich
praw autorskich do opublikowanego zdjęcia. Nagrody zostaną przyznane autorom
najbardziej pomysłowych i kolorowych zdjęć. Mogą być zdjęcia z sali treningowej lub
wykonane w plenerze. Warunek konieczny: zdjęcie musi być aktualne tzn wykonane w
czasie trwania konkursu. Na zdjęciu powinna być sylwetka jednej osoby- biorącej udział w
tym konkursie. Posiadanie odzieży sportowej firmy Lulu Sport nie jest wymagane.
3. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E.1 i E.2 Regulaminu oraz wykonanie Zadania
konkursowego oznacza przystąpienie do Akcji oraz akceptację jej warunków.
4. Po zakończeniu czasu trwania Akcji, spośród wszystkich zdjęć spełniających warunki
określone w pkt E.1 i E.2, Komisja Akcji wybierze 3 laureatów. Ponadto Komisja stworzy
listę laureatów rezerwowych na której znajdzie się 5 uczestników. Lista rezerwowa zostanie
wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F.3.
5. Laureaci Akcji wyłonieni w trybie określonym w pkt. E.4 otrzymają po jednej Nagrodzie,
o której mowa w pkt. D.1 Regulaminu.
6. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E.1 i E.2 Regulaminu oznacza przystąpienie do

Akcji oraz akceptację jego warunków.

F. Odbiór Nagrody
1. O przyznaniu Nagrody laureaci Etapów i Akcji zostaną poinformowani poprzez
komunikator serwisu Instagram.
2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość
tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do
realizacji Nagrody.
3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony
laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej. W przypadku, gdy
którykolwiek z Laureatów i żadna z osób z listy rezerwowej nie potwierdzą odbioru
nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4. Nagroda zostanie przekazana Laureatom pocztą kurierską w ciągu 14 dni od dnia
uzyskania odpowiedzi mailowej.
5. Warunkiem wydania nagrody jest złożenie oświadczenia, że laureatowi przysługują prawa
autorskie do dzieła (zdjęcia) i wyraża on zgodę na dalsze publikacje tego dzieła w serwisach
społecznościowych oraz na stronie organizatora.
6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z
2012r. poz. 361 z późn.zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody
w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy laureaci Akcji spełniają warunki
określone w niniejszym regulaminie Akcji, jak również w przepisach prawa. W tym celu
Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania
adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się
do niniejszego regulaminu Akcji lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również
odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje wykluczenie danej osoby z Akcji i
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie
ewentualnego prawa do Nagrody.
2. Dane osobowe Uczestników Akcji (imię, nazwisko, nick z Instagrama) są przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji, w tym wyłonienia laureatów Akcji, wydania
nagród, ewentualnego rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz
rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Dane osobowe podane przez
Uczestnika będą przetwarzanie przez BHZ MANN ul. Pojezierska 95 Łódź

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator – BHZ MANN
ul. Pojezierska 95 Łódź . Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. W celu odebrania Nagrody, laureat Akcji powinien podać Organizatorowi swoje dane
osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) Podanie danych osobowych jest przy tym
dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych, Organizator
będzie miał prawo odmówić wydania Nagrody takiemu laureatowi.
5. Wszelkie reklamacje związane z Akcją, należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na
jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od
daty zakończenia Czasu Trwania Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja
Akcji w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
6. Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego
treść.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są podstawą prowadzenia Akcji. W
kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego
8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: nie doręczenie uczestnikowi
nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich
podaniem,
9. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym Regulaminie nie wyłącza ani nie ogranicza
prawa dochodzenia roszczeń przed sądem.
10. Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny na stronie lulusport.pl, a także listownie po
przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą
pocztową.

