REGULAMIN KONKURSU
„Aktywuj się z IN PLUS” (dalej: Regulamin)
PODSTAWOWE ZASADY
A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy będą brać udział w warsztatach
szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „SENIORZY W KONTAKCIE”
B. Konkurs trwa w dniach od 11 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. – jest to okres,
w którym można dokonywać zgłoszeń do konkursu.
C. Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem formularza
konkursowego do którego podany jest link podczas każdych warsztatów
szkoleniowych
.
D. Zwycięzców wybierzemy i powiadomimy do 30 kwietnia 2021 r.
E. Do wygrania w konkursie są nagrody rzeczowe w postaci 3 (słownie: trzech) opasek
Smartband. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego IN PLUS
z siedzibą w Poznaniu, ul. Nasturcjowa 11A, 60-175 Poznań (dalej: Organizator).
F. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie
https://www.jestesmyinplus.pl/ oraz formularzach konkursowych.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „Aktywuj
się z IN PLUS” (dalej: Konkurs).
Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród,
procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne. W załączniku do
Regulaminu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu.
1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ
1.1. Udział może wziąć osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do
czynności prawnych i mieszka w Polsce (dalej: Uczestnik).
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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1.3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od 11 marca 2021 r.
do 19 kwietnia 2021 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące
warunki:
1.3.1. Wziąć udział w co najmniej jednym warsztacie szkoleniowym spośród
realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego IN PLUS w okresie od
11 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.;
1.3.2. Wysłać zgłoszenia do konkursu za pośrednictwem formularza do którego
podany jest link podczas każdych zajęć szkoleniowych;
1.4. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy formularz konkursowy, będzie
odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny
odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego formularza
konkursowego w systemie teleinformatycznym, nie później jednak niż w ciągu
24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.
Treść SMS-a zwrotnego: „Dziękujemy za zgłoszenie. Informacje o przetwarzaniu
Twoich danych w związku z konkursem znajdziesz na https://www.jestesmyinplus.pl/’’
1.5. Przesłanie zgłoszenia w Konkursie wiąże się z akceptacją przez Uczestnika
postanowień Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do
przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
1.6. Każdy prawidłowo przesłany formularz konkursowy, o którym mowa w pkt 1.3.2.
Regulaminu to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać tylko
jedno zgłoszenie.
2. NAGRODY
2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:
2.1.1. 3 (słownie: trzy) opaski Smartband o wartości jednostkowej 100,00 złotych brutto
(słownie: sto złotych zero groszy).
3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
3.1. Zwycięzców wyłoni przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego IN PLUS
z siedzibą w Poznaniu, ul. Nasturcjowa 11A, 60-175 Poznań w terminie siedmiu dni
roboczych od dnia zakończenia okresu trwania Konkursu, spośród kandydatów, którzy
złożyli formularze konkursowe. Do wylosowania zwycięzców zastosowany zostanie
generator wyboru losowego.
3.2. Wyłonionych zostanie 3(słownie: trzech) zwycięzców Nagrody Głównej.
3.3. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie
liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np.
z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń), może zostać przyznana niższa liczba nagród.
3.4. Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik (tzn. jedna osoba
i przypisany do niej numer e-mail, telefon) może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody
w Konkursie.
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3.5. Do 28 kwietnia 2021 r. zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez
Organizatora o wygranej nagrodzie telefonicznie na numer telefonu, który został
podany w formularzu konkursowym.
3.6. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zwycięzców
o wygranej zgodnie z pkt. 3.4. Regulaminu, Zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi
na otrzymaną od Organizatora wiadomość mailową przesłać informacje niezbędne do
wysyłki nagród, tj. adres zamieszkania Wymagane jest także zeskanowanie
podpisanego oświadczenia (każde z osobna):
3.6.1. „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie „Aktywuj się
z IN PLUS” zapoznałem się z regulaminem tego konkursu i wyraziłem/am zgodę na
jego treść”;
3.6.2. „Potwierdzam, że wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu „Aktywuj się z IN PLUS” w tym w celu wydania
nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji”;
3.7. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r., pocztą lub firmą
kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w wiadomości wysłanej do
Organizatora, zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu.
3.8. Odbiór Nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie Nagrody do
rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie
potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Uczestnik
obowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu do wysyłki
nagrody. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może
uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody Uczestnikowi.
4. REKLAMACJE
4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi do dnia 1 czerwca 2021
r. (decyduje data wpływu do Organizatora).
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora
z dopiskiem „Aktywuj się z IN PLUS”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również wskazanie
przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie
rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji
w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może
ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
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5. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Rozwoju
Lokalnego IN PLUS z siedzibą w Poznaniu, ul. Nasturcjowa 11A, 60-175 Poznań oraz
inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu,
a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności
pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.
5.2. O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia
przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora
zgłoszenia, należy 6 przez to rozumieć wpływ Formularza, o którym mowa w pkt 1.3.3.
Regulaminu na serwer systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez
Organizatora do przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.
5.3. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który
stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku przyznania nagrody, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do tej
nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.
5.4. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach
Konkursu z urządzeń, które wysyłają Formularze lub automatycznie generują
zgłoszenia, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Formularzy niż
osobiste wysłanie ich z komputera albo telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość
korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów
komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń
przesłanych za pomocą zakazanych w Konkursie urządzeń/sposobów i wykluczenia
z Konkursu Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
5.5. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone
w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie
warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia
powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagród.
5.6. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika,
Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma
prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
6.9.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
6.9.2. prowadzą jakichkolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
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6.10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
6.12. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób
wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
6.13. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
6.14. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
6.15. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.jestesmyinplus.pl/
jak również w siedzibie Organizatora.
6.16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu
w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną
powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na numery
kontaktowe Uczestników, które podano w formularzach.
6.17. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6.18. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez
pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
6.19. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione
przez Uczestnika na osobę trzecią.
6.20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe
przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
6.21. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego IN PLUS z siedzibą
w Poznaniu, ul. Nasturcjowa 11A, 60-175 Poznań, wpisane do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS: 0000837612, NIP: 7792515113 REGON: 385957969.
6.22. Konkurs odbywa się w ramach projektu „SENIORZY W KONTAKCIE”
finansowanego ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania w ramach grantu
dla organizacji pozarządowej.
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