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REGULAMIN KONKURSU na hasło cyklu Legia MTB Zimowy 

§ 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Klub kolarski Legia 1928 z 

siedzibą w Warszawie 01-494, przy ulicy Waldorffa 29, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 2 

Zasięg i czas trwania Konkursu 

Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

Konkurs trwa od dnia 2 listopada 2018 roku do dnia 7 listopada 2018 roku do godz. 23:59:59. 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

§ 4 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe opisane w 

punkcie 5. 

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża akceptację niniejszego regulaminu. 

§ 5 

Zadanie konkursowe 

Uczestnik ma za zadanie wymyślić hasło zachęcające innych do udziału w cyklu Legia MTB 
Zimowy. Hasło nie może być dłuższe niż 100 znaków (ze spacjami).  
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Odpowiedzi muszą być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, 

a także od treści mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających 

prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

Uczestnik przesyła hasło na adres mailowy Organizatora: legia.cycling@interia.pl. 

Zgłaszając na Konkurs Odpowiedź, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie Odpowiedzi na następujących zasadach: 

a. pola eksploatacji: Internet, materiały drukowane 

b. okres: bezterminowo 

c. terytorium: bez ograniczeń. 

§ 6 

Nagrody 

Komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją) składająca się z przedstawicieli Organizatora 

oceni nadesłane odpowiedzi.  

Komisja wybierze najciekawszą odpowiedź i ją nagrodzi.  

Nagrodą będzie karnet na wszystkie edycje Legia MTB Zimowy sezonie 2018/19. 

Wyniki ogłoszone zostaną na profilu Organizatora na Facebooku 8 listopada 2018 roku.   

Organizator skontaktuje się z Nagrodzonym informując o przyznaniu nagrody. 

Z dniem ogłoszenia wyników, Nagrodzony przenosi na Organizatora majątkowe prawa 

autorskie do Odpowiedzi, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo Odpowiedzi; 

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
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miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za 

pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu. 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 

101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz (w odniesieniu do 

Nagrodzonych) w celu wydania nagrody.  

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator.  

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w 

konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.  

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich 

poprawienia.  

Przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: 

a. Imię, 

b. Nazwisko, 

oraz w odniesieniu do Nagrodzonego 

c. adres mailowy 

§ 8 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestników za utrudnienia i przerwy w 

trwaniu Konkursu, na które Organizatorzy nie mieli bezpośredniego wpływu. 


