Regulamin promocji „ Wygraj dziarę”
Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania promocji, prowadzonej w ramach akcji
marketingowej Skarpa Centrum Sportu (dalej jako „Promocja”)
1. Organizatorem promocji jest Natura Flos sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawskich 18, 41-902
Bytom, NIP: 6262767645, (dalej jako „Organizator”).
2. Promocja polega na losowaniu nagród, w postaci 2 voucherów o wartości 100zł na tatuaż
w studiu „Chill-Ink StudioTatuażu” w Rudzie Śląskiej, spośród osób, które zakupiły karnet
i wyraziły chęć udziału w losowaniu. Można zakupić dowolną liczbę karnetów. Jeden zakupiony
karnet to jeden los. Los należy wypełnić czytelnie imieniem i numerem karnetu. Kupno karnetu nie
zobowiązuje do udziału w losowaniu. Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów karnetów oaz
usług są dostępne na stronie www.skarpa.bytom.pl oraz w siedzibie obiektu, przy ulicy
Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom.
3. Losowanie odbędzie się 1.07.2019r. A jego nagranie zostanie udostępnione profilu na Facebook
(https://www.facebook.com/skarpa.centrumsportu/ ), nie później niż 2.07.2019r. Lista zwycięzców
zostanie również udostępniona w siedzibie obiektu tj. Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom, nie
poźniej niż 2.07.2019r. Osoba której los zostanie wylosowany jako zwycięski, zobowiązana jest
do zgłoszenia się po nagrodę w terminie do 30dni od dnia ogłoszenia wyników. Jeżeli zwycięzca
nie zgłosi się po nagrodę, losowanie zostanie powtórzone.
4. Warunkiem skorzystania z Promocji, jest zakup karnetu dostępnego w ofercie obiektu Skarpa
Centrum Sportu od dnia 01.06.2019r do 30.06.3019r w godzinach funkcjonowania obiektu.
Poprawne wypełnienie losu i wrzucenie go do urny. Akceptacja regulaminu promocji oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Jednocześnie uczestnik
Promocji zobowiązuje się do niewycofania udzielonych zgód do końca czasu trwania promocji,
czyli przez okres trwania karnetu.
5. Z Promocji mogą skorzystać zarówno osoby, które korzystały wcześniej z usług Skarpy Centrum
Sportu, jak również te które odwiedzą obiekt po raz pierwszy.
6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów
obowiązujących na terenie Skarpy Centrum Sportu.
7. Voucher przyznany w ramach Promocji nie podlega wymianie na inne usługi Organizatora lub
gotówkę.
8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych
w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Natura Flos sp. z o.o. ul. Powstańców
Warszawskich 18, 41-902 Bytom, NIP: 6262767645 (dalej zwana „Administratorem”).
9. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem.

10. Osoba zamierzająca skorzystać z Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora promocji w celu umożliwienia korzystania z usług objętych promocją, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Osoba zamierzająca skorzystać z Promocji oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia
pozwalającym jej na korzystanie z usług świadczonych przez organizatora oraz że jest świadoma
zagrożenia dla zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie wykonywania ćwiczeń
oraz zobowiązuje się do korzystania z usług Skarpy Centrum Sportu zgodnie z regulaminami jego
funkcjonowania.

