REGULAMIN AKCJI
NA STRONIE „BODY CHIEF” W SERWISIE FACEBOOK

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Firma „Body Chief” reprezentowana przez Marcina Mazurka organizuje akcję społecznościowo – promocyjną marki
„Body Chief” polegający na dodaniu na swoim profilu na portalu Facebook zdjęcia z treningu oraz użycia hashtagu
#MamCelzBodyChief w opisie zdjęcia.
1.2. Celem akcji jest przekazanie osobom spełniającym wymagania z pkt. 1.1 nagrody w postaci jednej koszulki Body
Chief. Nagroda przysługiwać będzie zwycięzcom konkursu, za wyłącznie jeden komentarz.
1.3. Akcja organizowana jest w określonym czasie – tj. od czwartku 7 stycznia 2016r. do czwartku 14 stycznia 2016r. po
upływie którego zgłoszenie się uczestnika do akcji nie będzie rejestrowane i uwzględniane w akcji.
1.4. Jury pozostaje autonomiczne w swojej ocenie, która nie podlega weryfikacji lub procedurze odwoławczej. Jury przy
dokonywaniu oceny kierować się będzie kryteriami bezwzględnymi:
a) post winien być ciekawy, zabawny, propagujący zdrową żywność i dietę, proekologiczny, interesujący intelektualnie,
b) post nie może zawierać treści obraźliwych, powszechnie uznawanych za pejoratywne, wulgarnych oraz treści
penalizowanych w polskim prawie karnym.
1.5. Akcja odbywa się wyłącznie w jednej edycji i w jednym etapie, co oznacza, że Jury tylko raz wyłania ostatecznych
zwycięzców.
1.6. Wręczenie nagrody nastąpi w terminie uzgodnionym indywidualnie ze zwycięzcami, w siedzibie „Body Chief” bądź
deklarujących taką wolę, lub przesyłką kurierską, nie później niż w ciągu 21 dni od daty zakończenia akcji. Osoby
nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej, chcące odebrać nagrodę osobiście, zobowiązane są przybyć wraz
ze swoim opiekunem prawnym.
1.7. Organizator akcji ma prawo podać imię i nazwisko zwycięzcy na swojej stronie Facebook, oraz jego zdjęcie, jeżeli
Zwycięzca wyrazi na to zgodę w trybie określonym w pkt 1.6.
2. ZASADY AKCJI
2.1. W akcji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną lub co najmniej ograniczoną zdolność
prawną (powyżej 13 roku życia lub częściowo ubezwłasnowolniona) oraz posiadająca miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z Regulaminem akcji oraz go zaakceptowała.
2.2. Opublikowanie postu zawierającego odpowiedz na zadanie na stronie Facebooka „Body Chief” jest jednoznaczne ze
zgłoszeniem się do akcji.
2.3. Osoba zgłaszająca się do akcji może opublikować tylko jeden konkursowy post.
2.4. Uczestnik akcji przystępując do niej, zapewnia iż napisany post jest jego autorstwa, i że nie naruszył on praw
autorskich osób trzecich, za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie autor
konkretnego postu.
2.5. Organizator akcji z chwilą publicznego ogłoszenia zwycięzcy akcji, nabywa prawo własności treści zwycięskiego
postu, a także prawa autorskie i pokrewne do niego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawie pokrewnym z dnia 4
lutego 1994r. (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83).
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za uczestników akcji.
3.2. Organizator akcji nie odpowiada za treści niezgodne z pkt. 1.4.b.
3.3. Organizator akcji informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana
przez serwis Facebook ani z nim związana.
3.4. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z regulaminami Facebook oraz Standardami społeczności
Facebook, oraz nie wyłączają ich zastosowania ponad postanowienia niniejszego Regulaminu.
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