REGULAMIN PROMOCJI
REJSÓW STOWARZYSZENIA YACHT CLUB SAIL AWAY

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do promocji prowadzonej przez Stowarzyszenie Yacht Club Sail
Away na prowadzonym przez Stowarzyszenie profilu na Facebook’u.
Definicje
Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
Organizator – Stowarzyszenie Yacht Club Sail Away z siedzibą w Katowicach (40-873) przy ul.
Tysiąclecia 1/26.
Uczestnik promocji – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem
promocji może zostać osoba pełnoletnia, czynności osoby w wieku powyżej 13 lat muszą zostać
potwierdzone przez przedstawiciela ustawowego, za osobę w wieku do lat 13 czynności podejmować
może wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy. Uczestnikiem promocji nie może być członek
Stowarzyszenia, jego małżonek zstępni oraz wstępni. Uczestnikiem promocji może zostać wyłącznie
osoba, która polubiła ww. profil.
Rejs – przedmiot umowy określony zasadami opisanymi w dalszych postanowieniach Regulaminu
Rejsu Stowarzyszenia, wskazane na stronie www.sailaway.in.
Profil – konto (fanpage) prowadzone przez Stowarzyszenie na Facebook’u - na stronie
www.facebook.com/sailaway.in.

§1
Zasady promocji

1. Stowarzyszanie prowadzi konto na stronie www.facebook.com/sailaway.in . Konto to służy
publikowaniu informacji o działalności Stowarzyszenia, jak również do zamieszczania zdjęć.
2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi prawa do nieodpłatnego uczestnictwa we
wskazanym przez Organizatora Rejsie tj. ………. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany z
ważnych powodów Rejsu będącego nagrodą tj. w szczególności z powodu: odwołania rejsu,
zmian harmonogramu wynikającego z warunków atmosferycznych, okoliczności o charakterze
techniczno – organizacyjnym. Organizator dokonując zmiany Rejsu weźmie, w miarę
możliwości, pod uwagę sugestie Uprawnionego.
3. Prawo do odbycia Rejsu jest świadczeniem w naturze i nie może być zamienione na
świadczenie pieniężne.
4. Prawo do odbycia Rejsu nie może być przeniesione przez uprawnionego na inne osoby.
5. Zadanie konkursowe polegać będzie na odpowiedzi na zadane pytanie przez uczestnika
umieszczone na Facebook’u i oznaczone jako „Pytanie konkursowe”.
6. Odpowiedzi można udzielać bezpośrednio pod wpisem z pytaniem konkursowym na stronie
www.facebook.com/sailaway.in. Zwycięzcą promocji zostanie osoba, która jako pierwsza
poprawnie odpowie na pytanie wskazane w ust. 5. Osoba zwycięzcy zostanie wskazana przez
Organizatora.
§2
Okres trwania promocji
Okres trwania promocji: 01 stycznia 2013 roku – 31 marca 2013 roku. Promocja zakończy się również
w dniu przyjęcia wygranej przez Zwycięzcę wyłonionego wg zasad opisanych w §1. Regulaminu.
§3
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji postanowień
regulaminu promocji, a w szczególności w celach: komunikacji z osobą, której dane są

przetwarzane w związku z Promocją, a w szczególności w celu poinformowaniu o wygranej i
umożliwieniu skorzystania z niej przez Uczestnika.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w
formularzu zawartym w ulotce promocyjnej oraz następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.
4. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika w formularzu znajdującym się w
ulotce promocyjnej dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane do celów
marketingowych Organizatora.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, aczkolwiek jest to niezbędne do
wzięcia udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu i poprawiania swoich danych
osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w
zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych
osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania
spowodowany brakiem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania
wygranej.
§4
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej nie później niż w terminie
miesiąca od zakończenia Promocji. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu
14 dni od daty jej otrzymania.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Spory zaistniałe w wyniku wykonania niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,
a w przypadku braku porozumienia, przez właściwy Sąd.
3. Nieważność pojedynczych postanowień Regulaminu nie narusza ważności całej umowy.
4. Niniejszy Regulamin oraz umowa podlegają prawu polskiemu.

Zarząd Stowarzyszenia YACHT CLUB SAIL AWAY
KATOWICE, 20 listopada 2012 roku.

