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REGULAMIN  
przyznawania nagród w ramach programu  

„Inkubator Biegania w ERGO ARENIE” 
 
1. Rehasport sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Góreckiej 30 w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000021314, kapitał zakładowy 
62 250,00 zł, posiadająca NIP: 7811772289, REGON: 300124187 (zwana dalej 
„Organizatorem”) jest odpowiedzialny za przyznawanie nagród w ramach programu 
„Inkubator Biegania w ERGO ARENIE” organizowanego przez spółkę hala Gdańsk –Sopot 
sp. z o.o. w Gdańsku oraz Organizatora w dniach od 7 kwietnia 2019  r. do 31 grudnia 
2019 r.( zwanego dalej „Programem”) 

2. Osobą obdarowaną  może być osoba fizyczna uczestnicząca w Programie (dalej 
„Uczestnik”).  

3. Nagrodami w Programie są: 
a) żele energetyczne Diamant 
b) badania Uczestnika wykonywane przez Organizatora - „Test siły reaktywnej ( RSI)” 
c) 50% zniżka na wykonywane przez Organizatora badania Uczestnika - 

„Kinematyczna analiza biegu” (cennikowy koszt badania u Organizatora wynosi 
200 zł)     

4. Warunkiem otrzymania nagród opisanych w pkt 3 jest: 
a) w przypadku żeli energetycznych Diamant- uczestnictwo w pierwszym spotkaniu 

organizacyjnym Programu 
b) w przypadku badania wykonywanego przez Organizatora - „Test siły reaktywnej 

(RSI)” jest zarejestrowanie Uczestnika w Programie oraz obecność tego 
Uczestnika w minimum dwóch wykładach podczas Programu i frekwencja 
Uczestnika na zajęciach biegowych nie mniejsza niż 70% podczas Programu.    

c) w przypadku 50% zniżki na badania wykonywanego przez Organizatora - 
„Kinematyczna analiza biegu” jest zarejestrowanie Uczestnika w Programie oraz 
obecność tego Uczestnika w minimum czterech wykładach podczas Programu i 
frekwencja Uczestnika na zajęciach biegowych nie mniejsza niż 70% podczas 
Programu.    

5. Warunkiem otrzymania nagród opisanych w pkt 3 jest zapoznanie się przez Uczestnika z 
niniejszym Regulaminem. 

6. Nagrody opisane w pkt 3a zostaną wydane w dniu pierwszego spotkania organizacyjnego 
Programu. 

7. Nagrody w postaci badań opisanych w pkt 3 b wykonane zostaną po uprzednim 
umówieniu przez Uczestnika terminu badania w placówce Organizatora przy ul. Plac 
Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, nie później niż do dnia 31.12.2019 r. 

8. Zniżka na badania opisane w pkt 3 c) obowiązywać będzie Uczestnika do dnia 31.12.2019 
r. w placówce Organizatora przy ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk. Dokument 
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potwierdzający otrzymaną zniżkę wydany zostanie Uczestnikom w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia Programu. 

9. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić do dnia 31.12.2019 r. O zachowaniu terminu do 
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  

10. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na 
adres Organizatora: Rehasport Clinic, ul. Góreca 30, 62-081 Poznań,  
z dopiskiem na kopercie „Karta Podarunkowa Rehasport Clinic”. Reklamacja powinna 
zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), 
powód reklamacji oraz żądanie. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest 
przytoczyć wszystkie okoliczności uzasadniające żądanie. Reklamacje nie spełniające 
powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. 

11. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, włączając w to 
wysłanie odpowiedzi na reklamację.  

12. Dane osobowe Uczestników Promocji będą zbierane i przetwarzane zgodnie z 
postanowieniami: 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 922)  
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej 
„RODO”  

13. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania 
ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie 
podanie danych w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie uniemożliwia 
udział w Promocji. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego 
Promocji jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy Organizator. Zgromadzone dane 
będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Promocji zostaną komisyjnie usunięte. 

14. Uczestnicy poprzez fakt przekazania danych osobowych, wyrażają zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
przeprowadzenia niniejszej Promocji. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Promocji niezgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 

16.  Zasady przyznawania nagród określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
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