
Obowiązuje od 13.10.2016 r. do 20.10.2016 r.  
 

Regulamin Konkursu  
„Nagraj film i powiedz jaka jest Twoja ulubiona potrawa” 

 
 

§ 1 Postanowienia wstępne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Nagraj film i powiedz jaka jest Twoja ulubiona 
potrawa”, zwanego dalej „Konkursem”.  
2. Program przeznaczony jest dla zawodników Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa, 
którzy biorąc udział w Konkursie wygrać udział w programie „Smak Zdrowia” (u boku Adama 
Adamczaka - finalisty programu Top Chef i Potra Reissa – patrona Akademii) oraz kolację w 
restauracji „Oskoma” – ufundowaną przez Lion Group, dla swoich rodziców.  
 
 

§ 2 Definicje 
1. Organizator, zwany dalej Klubem Sportowym: Organizatorem jest PR9 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. ródlanej 19/1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Sąd 
Rejonowy pod numerem KRS 0000340593, posiadający numer statystyczny Regon 301256420, 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7811844988.  

2. Konkurs „Nagraj film i powiedz jaka jest Twoja ulubiona potrawa”: zwany również Konkursem, 
umożliwia wygranie udziału w programie „Smak Zdrowia” (u boku Adama Adamczaka -finalisty 
programu Top Chef i Potra Reissa – patrona Akademii) oraz kolację w restauracji „Oskoma” dla 
swoich rodziców. 

3. Formularz Zgłoszeniowy: Aby wziąć udział w Konkursie, wystarczy na adres 
konkurs@akademiareissa.pl. wysłać kreatywny film i opowiedzieć w nim o swojej ulubionej 
potrawie. 

5. Uczestnik: Osoba fizyczna, trenująca na co dzień pod egidą Akademii Piłkarskiej Reissa, która w 
okresie obowiązywania Konkursu ma podpisaną, aktywną umowę z Klubem Sportowym.  
6. Wyłonienie zwycięzców: Spośród nadesłanych filmów, jury wyłoni dwóch zwycięzców, którzy 
wezmą udział w programie, a ich rodzice otrzymają zaproszenie na degustacyjną kolację dla 
dwojga w restauracji Adama Adamczaka „Oskoma” 
7. Okres konkursu: Konkurs, ogłoszony na oficjalnym fanpage’u Akademii Piłkarskiej Reissa trwa 
od 13.10.2016 do 20.09.2016r. 

 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 
1. Program jest przeznaczony dla dzieci, które na co dzień grają pod egidą Akademii Piłkarskiej 
Reissa. Uczestnicy konkursu swoje filmy mogą wysyłać na adres mailowy: 
konkurs@akademiareissa.pl 

 
 

§ 4 Zasady Konkursu 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej Reissa, którzy na czas 
obowiązywania Konkursu mają aktywną umowę w Klubie. 
2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego – Facebook.  

3. Uczestnicy Konkursu, za pośrednictwem maila, wysyłają swoje filmy przedstawiające ulubione 
potrawy zawodników na adres konkurs@akademiareissa.pl. W filmie, uczestnicy mogą 
zaprezentować wykonanie potrawy, opowiedzieć o niej lub pokazać zdjęcia. Liczy się najbardziej 
kreatywne podejście. 
4. Od 13.10 do 18.10 uczestnicy mogą nadsyłać filmy, natomiast od 19.09 do 20.09 włącznie 
specjalnie powołana komisja wyłoni dwójkę zwycięzców.  
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§ 5 Czas trwania Konkursu 
1. Konkurs trwa od 13.10 do 20.10.2016r. 

2. W Konkursie będą uwzględnione tylko i wyłącznie filmy zrealizowane pod kątem głównej 
tematyki. 

3. Termin nagrania filmu odbędzie się 27.10 o godzinie 9:00 w restauracji „Oskoma” przy ul. 
Mickiewicza 9 w Poznaniu.   

4. Wygrana w konkursie jest jednoznaczna z przyzwoleniem na wykorzystanie wizerunku przez 
„Lion Group” i cięcie oraz montowanie nagrań w restauracji oraz emitowanie filmu za 
pośrednictwem mediów społecznościowych.  
5. Wygrana w konkursie jest jednoznaczna z wzięciem udziału w programie u boku Adama 
Adamczaka i Piotra Reissa.  

 
§ 6 Prawa i obowiązki Klubu Sportowego 

1. W celu właściwego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z 
Uczestnikami, Klub Sportowy będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach 
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Źz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 z pó n. zm.).  
 
 

§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika 
1. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i 
wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.).Uczestnik wyraża zgodę na 
przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Źz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany 
o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy 
(administratora danych) oraz do ich aktualizacji.  
3. Uczestnik Konkursu nie może przesyłać w związku z Konkursem treści zabronionych przez 
prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz 
treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i zajęć prowadzonych przez 
Klub Sportowy.  

4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie 
nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 
naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie 
upoważnia Klub Sportowy do wyłączenia Uczestnika z Konkursu. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Klubu Sportowego o zmianie danych 
teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 
14 dni od ich nastąpienia.  
 
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej 
Klubu Sportowego.  

2. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
3. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych 
poinformuje Uczestników 30 dni przed ich wprowadzeniem.  
 


