REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona w ramach „1 urodzin Formy”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest BE FIT Sp. z o.o.
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Warszawska.
3. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
4. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest w Fitness Klub Forma w Nowy Dwór Mazowiecki na ulicy
Warszawskiej 30 oraz na Instagramie organizatora fitnessklubforma.
5. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 24.05.2022r. o godz. 19.00 i zakończy się w dniu
28.05.2022r. o godz. 20.00.
6. Warunki uczestnictwa w loterii jest zgłoszenie się imieniem i nazwiskiem do losowania.
6.1 W przypadku konkursu na platformie Instagram warunkiem jest polubienie naszej strony
na Instagramie, udostępnienie postu konkursowego i skomentowanie go.
7. Uczestnicy loterii
7.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda
osoba, bez względu na wiek, biorąca udział w warsztatach lub uczęszczające do Fitness Klub
Forma.
7.2. W loterii nie mogą brać udziału: organizator oraz pracownicy organizatora.
7.3. Przystąpienie uczestnika do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem
się z regulaminem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rodo-polityką prywatności
oraz akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania
zawartych w nim zasad.
8. Zasady organizacji loterii fantowej
8.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) prawidłowe wypełnienie kuponu loteryjnego, poprzez podanie danych
osobowych uczestnika loterii tj. imienia i nazwiska. Powyższe dane nie
zostaną wykorzystane w innym celu niż związany z organizacją loterii.
b) wrzucenie kuponu loteryjnego do oznakowanej

urny, znajdującej się na recepcji klubu.
9. Miejsce i termin losowania nagród
9.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 28.05.2022r. w trakcie 1 urodzin Formy na ul.
Warszawskiej 30.
9.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych wrzuconych
do urny, znajdującej się w miejscu wymienionym w punkcie 10.1.b) niniejszego
regulaminu oraz poprzez Instagrama fitnessklubforma.
9.3. Losowanie nagród odbywać się będzie w trzech edycjach w czasie trwania
warsztatów, w godzinach: 12:30; 14.35; 19:00.
9.4. Wybrane w poszczególnych edycjach losowania zwycięskie kupony są
odkładane i nie biorą udziału w następnych losowaniach. Kupony, które nie zostały
wylosowane przechodzą do następnego losowania.
9.5. Uczestnik loterii może w każdej z trzech edycji losowania otrzymać tylko jedną
nagrodę. W przypadku wylosowania w danej edycji loterii kuponu loteryjnego
wypełnionego przez osobę, która w tej edycji loterii uzyskała już nagrodę, kupon
loteryjny jest odkładany, a losowanie powtarzane aż do wyłonienia osoby, która
nagrody w danej edycji losowania jeszcze nie uzyskała.
9.6. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez pracownika klubu.
9.8. a) Nazwiska zwycięzców wyłonionych podczas losowania nagród zostaną podane
niezwłocznie po każdym losowaniu. Posiadacz takiego kuponu loteryjnego winien zgłosić się
po odbiór nagrody podczas loterii. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie
określonym w punkcie organizator losuje następną osobę.
9.8. b) Nazwiska zwycięzców wyłonionych podczas losowania z konkursów prowadzonych na
Instagramie fitnessklubforma zostaną podane na tej platformie 28.05.2022r. o godzinie 20:00.
Organizator nawiąże kontakt poprzez tą platformę informując, że zwycięzca ma 5 dni na
odebranie nagrody.
10. Nagrody loterii fantowej
10.1. Nagrodami w loterii jest: zestaw suplementów, torby treningowe i komplet stroju
sportowego.
10.2. Fundatorem nagród w loterii jest organizator i jego sponsorzy.
10.3. Oferowane przez organizatora nagrody są artykułami fabrycznie nowymi.
10.4. Łączna wartość nagród przeznaczonych na nagrody w loterii nie przekroczy
3500 zł brutto.

11. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
11.1. a) Wydawanie nagród osobom, których kupony wylosowano w loterii nastąpi
niezwłocznie po zakończeniu każdej edycji loterii.
11.1. b) Wydanie nagród osobom, które zostały wylosowane w konkursie Instagramowym
zostanie po zamówieniu odpowiedniego rozmiaru kompletu sportowego z 5 dniami do jego
odbioru z klubu.
12. Reklamacje nie są przyjmowane.
13. Postanowienia końcowe
13.1. Regulamin loterii dostępny jest w miejscu organizacji loterii.
13.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
13.3 Uczestnicy biorący udział w loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781.)

