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§1 
Postanowienia ogólne

1.1.1. Organizatorem Konkursu jest  Organizatorem Konkursu jest  Organizatorem Konkursu jest Fundacja Urszuli JaworskiejFundacja Urszuli JaworskiejFundacja Urszuli Jaworskiej z siedzibą z siedzibą z siedzibą   
w Warszawie 03-922, Ul. Międzynarodowa 61, NIP: 113-18-07-560, REGON: 012778977.w Warszawie 03-922, Ul. Międzynarodowa 61, NIP: 113-18-07-560, REGON: 012778977.w Warszawie 03-922, Ul. Międzynarodowa 61, NIP: 113-18-07-560, REGON: 012778977.

2.2.2. Fundatorem nagród jest Organizator. Fundatorem nagród jest Organizator. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. 3. 3. Organizator przyzna dwie nagrody główne. Jedną w kategorii – Organizator przyzna dwie nagrody główne. Jedną w kategorii – Organizator przyzna dwie nagrody główne. Jedną w kategorii – biegbiegbieg oraz jedną w kategorii - oraz jedną w kategorii - oraz jedną w kategorii -
spacerspacerspacer...

4.4.4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook (zwolnienie z Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook (zwolnienie z Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook (zwolnienie z
odpowiedzialności: odpowiedzialności: odpowiedzialności: https://tiny.pl/9zhrmhttps://tiny.pl/9zhrmhttps://tiny.pl/9zhrm) oraz Instagram (zwolnienie z odpowiedzialności:) oraz Instagram (zwolnienie z odpowiedzialności:) oraz Instagram (zwolnienie z odpowiedzialności:
https://tiny.pl/9zhr7https://tiny.pl/9zhr7https://tiny.pl/9zhr7) Serwis facebook.com oraz instagram.com nie ponoszą żadnej) Serwis facebook.com oraz instagram.com nie ponoszą żadnej) Serwis facebook.com oraz instagram.com nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

5.5.5. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w Regulaminie w zgodzie z powszechnie Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w Regulaminie w zgodzie z powszechnie Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w Regulaminie w zgodzie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.obowiązującymi przepisami prawa polskiego.obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6.6.6. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na problem wirusowego zapalenia wątroby  Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na problem wirusowego zapalenia wątroby  Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na problem wirusowego zapalenia wątroby typu Ctypu Ctypu C oraz oraz oraz
promocja prozdrowotnych zachowań wspomagających pracę wątroby poprzez podjęciepromocja prozdrowotnych zachowań wspomagających pracę wątroby poprzez podjęciepromocja prozdrowotnych zachowań wspomagających pracę wątroby poprzez podjęcie
aktywności fizycznej.aktywności fizycznej.aktywności fizycznej.

#CZASNASGONIOgólnopolską kampanię społeczną

PARTNER GŁÓWNY 
ORAZ PARTNER BIEGU PARTNER  PATRONATY MERYTORYCZNE  PATRONATY MEDIALNE  PATRONAT HONOROWY  

Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem:

wspierają:

1.1.1. Konkurs rozpoczyna się  Konkurs rozpoczyna się  Konkurs rozpoczyna się 27.07.202227.07.202227.07.2022 roku o godzinie  roku o godzinie  roku o godzinie 00:0100:0100:01 i trwa do  i trwa do  i trwa do 29.07.202229.07.202229.07.2022 roku roku roku   
do godziny do godziny do godziny 23:5923:5923:59...

2.2.2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi  Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi  Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 02.08.202202.08.202202.08.2022 roku. Organizator roku. Organizator roku. Organizator
zastrzega sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników wzastrzega sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników wzastrzega sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników w
przypadku dużej liczby otrzymanych zgłoszeń. Wyniki będą ogłoszone w mediachprzypadku dużej liczby otrzymanych zgłoszeń. Wyniki będą ogłoszone w mediachprzypadku dużej liczby otrzymanych zgłoszeń. Wyniki będą ogłoszone w mediach
społecznościowych Organizatora na: Facebooku i Instagramie.społecznościowych Organizatora na: Facebooku i Instagramie.społecznościowych Organizatora na: Facebooku i Instagramie.

§2
Czas trwania i rozstrzygnięcie Konkursu

 

https://tiny.pl/9zhrm
https://tiny.pl/9zhr7
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§3 
Warunki uczestnictwa i uczestnicy

 1.1.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.2.2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta   
w serwisie w serwisie w serwisie FacebookFacebookFacebook lub  lub  lub InstagramInstagramInstagram...

3.3.3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie aktywnej aplikacji sportowej służącej do Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie aktywnej aplikacji sportowej służącej do Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie aktywnej aplikacji sportowej służącej do
zbierania wyników z aktywności fizycznej (np. zbierania wyników z aktywności fizycznej (np. zbierania wyników z aktywności fizycznej (np. Google FitGoogle FitGoogle Fit, , , StravaStravaStrava, , , RunKeeperRunKeeperRunKeeper, , , Zdrowie HuaweiZdrowie HuaweiZdrowie Huawei,,,
Samsung HealthSamsung HealthSamsung Health, , , Nike Run ClubNike Run ClubNike Run Club, , , AdidasAdidasAdidas   Running by RuntasticRunning by RuntasticRunning by Runtastic, , , Mi FitMi FitMi Fit, itp.)., itp.)., itp.).

4.4.4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego),
zwana dalej „Uczestnikiem”, która:zwana dalej „Uczestnikiem”, która:zwana dalej „Uczestnikiem”, która:

a)a)a) zapoznała się z Regulaminem i będzie przestrzegać jego postanowień, zapoznała się z Regulaminem i będzie przestrzegać jego postanowień, zapoznała się z Regulaminem i będzie przestrzegać jego postanowień,   
b) b) b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c)c)c) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wskaże adres do doręczeń na terytorium mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wskaże adres do doręczeń na terytorium mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wskaże adres do doręczeń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,Rzeczypospolitej Polskiej,Rzeczypospolitej Polskiej,
d)d)d) wykona Zadanie Konkursowe. wykona Zadanie Konkursowe. wykona Zadanie Konkursowe.
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5.5.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w  Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w  Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §3. ust. 2,§3. ust. 2,§3. ust. 2,
3,43,43,4 Regulaminu. Regulaminu. Regulaminu.

6. 6. 6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

7.7.7. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników, którzy mogą uczestniczyć w Konkursie. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników, którzy mogą uczestniczyć w Konkursie. Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników, którzy mogą uczestniczyć w Konkursie.

8.8.8. Uczestnicy biorący udział w tym Konkursie powinni dopasować swoją aktywność fizyczną Uczestnicy biorący udział w tym Konkursie powinni dopasować swoją aktywność fizyczną Uczestnicy biorący udział w tym Konkursie powinni dopasować swoją aktywność fizyczną
zgodnie ze swoimi możliwościami wysiłkowymi.zgodnie ze swoimi możliwościami wysiłkowymi.zgodnie ze swoimi możliwościami wysiłkowymi.

9.9.9. Uczestnicy biorący udział w tym Konkursie powinni wykonywać aktywność fizyczną w sposób Uczestnicy biorący udział w tym Konkursie powinni wykonywać aktywność fizyczną w sposób Uczestnicy biorący udział w tym Konkursie powinni wykonywać aktywność fizyczną w sposób
bezpieczny i współmierny do ich własnych ograniczeń i możliwości wysiłkowych.bezpieczny i współmierny do ich własnych ograniczeń i możliwości wysiłkowych.bezpieczny i współmierny do ich własnych ograniczeń i możliwości wysiłkowych.

10.10.10. Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z pośrednich lub Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z pośrednich lub Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z pośrednich lub
bezpośrednich strat, obrażeń ciała lub śmierci, na wskutek faktycznego lub zamierzonego udziałubezpośrednich strat, obrażeń ciała lub śmierci, na wskutek faktycznego lub zamierzonego udziałubezpośrednich strat, obrażeń ciała lub śmierci, na wskutek faktycznego lub zamierzonego udziału
jakiejkolwiek osoby w tym Konkursie.jakiejkolwiek osoby w tym Konkursie.jakiejkolwiek osoby w tym Konkursie.

11. 11. 11. Wykonanie zadania konkursowego opisanego w Wykonanie zadania konkursowego opisanego w Wykonanie zadania konkursowego opisanego w §4 ust. 1a, 1b, 1c§4 ust. 1a, 1b, 1c§4 ust. 1a, 1b, 1c jest jednoznaczne z jest jednoznaczne z jest jednoznaczne z
akceptacją Regulaminu Konkursu.akceptacją Regulaminu Konkursu.akceptacją Regulaminu Konkursu.
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§4 
  Zadanie Konkursowe

1.1.1. Zadanie konkursowe polega na: Zadanie konkursowe polega na: Zadanie konkursowe polega na:

a)a)a) Wykonaniu jednej z dwóch aktywności fizycznych:  Wykonaniu jednej z dwóch aktywności fizycznych:  Wykonaniu jednej z dwóch aktywności fizycznych: spacerspacerspacer lub  lub  lub biegbiegbieg, z użyciem jednej z aplikacji, z użyciem jednej z aplikacji, z użyciem jednej z aplikacji
sportowych opisanych w sportowych opisanych w sportowych opisanych w §3 ust. 3§3 ust. 3§3 ust. 3 Regulaminu, Regulaminu, Regulaminu,
b)b)b) Zapisaniu wyników w dowolnie wybranej aplikacji sportowej opisanej w  Zapisaniu wyników w dowolnie wybranej aplikacji sportowej opisanej w  Zapisaniu wyników w dowolnie wybranej aplikacji sportowej opisanej w §3 ust. 3§3 ust. 3§3 ust. 3 Regulaminu Regulaminu Regulaminu
oraz opublikowaniu w swoich mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram) zrzutu ekranuoraz opublikowaniu w swoich mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram) zrzutu ekranuoraz opublikowaniu w swoich mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram) zrzutu ekranu
z wynikiem zawierającym z wynikiem zawierającym z wynikiem zawierającym ilość pokonanych kmilość pokonanych kmilość pokonanych km, , , średnie tempośrednie tempośrednie tempo oraz  oraz  oraz czas trwaniaczas trwaniaczas trwania aktywności w aktywności w aktywności w
formie formie formie relacjirelacjirelacji lub w formie standardowego  lub w formie standardowego  lub w formie standardowego postapostaposta. Organizator dopuszcza zamieszczenie wartości. Organizator dopuszcza zamieszczenie wartości. Organizator dopuszcza zamieszczenie wartości
średniego tempaśredniego tempaśredniego tempa w treści  w treści  w treści postapostaposta lub  lub  lub relacjirelacjirelacji...

c)c)c) Dodaniem do publikowanego  Dodaniem do publikowanego  Dodaniem do publikowanego postapostaposta lub  lub  lub relacjirelacjirelacji hasztagu:  hasztagu:  hasztagu: #CzasNasGoni#CzasNasGoni#CzasNasGoni i  i  i oznaczeniuoznaczeniuoznaczeniu w w w
publikowanym poście lub relacji profilu Pana Wątroby. W przypadku Facebooka profil dopublikowanym poście lub relacji profilu Pana Wątroby. W przypadku Facebooka profil dopublikowanym poście lub relacji profilu Pana Wątroby. W przypadku Facebooka profil do
oznaczenia: oznaczenia: oznaczenia: https://www.facebook.com/PanWatroba/https://www.facebook.com/PanWatroba/https://www.facebook.com/PanWatroba/. W przypadku Instagrama profil do. W przypadku Instagrama profil do. W przypadku Instagrama profil do
oznaczenia: oznaczenia: oznaczenia: https://www.instagram.com/pan__watroba/https://www.instagram.com/pan__watroba/https://www.instagram.com/pan__watroba/

2.2.2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną aktywność w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną aktywność w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną aktywność w trakcie trwania Konkursu.

3.3.3. Wyniki Uczestników, których średni czas wykonanej aktywności będzie wynosił do  Wyniki Uczestników, których średni czas wykonanej aktywności będzie wynosił do  Wyniki Uczestników, których średni czas wykonanej aktywności będzie wynosił do 6 km/h6 km/h6 km/h
(prędkość ta odpowiada dość szybkiemu marszowi) będą przypisane do kategorii Konkursu –(prędkość ta odpowiada dość szybkiemu marszowi) będą przypisane do kategorii Konkursu –(prędkość ta odpowiada dość szybkiemu marszowi) będą przypisane do kategorii Konkursu –
spacerspacerspacer. Wyniki powyżej . Wyniki powyżej . Wyniki powyżej 6 km/h6 km/h6 km/h będą przypisane do kategorii Konkursu –  będą przypisane do kategorii Konkursu –  będą przypisane do kategorii Konkursu – biegbiegbieg...

4. 4. 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasieW Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasieW Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasie
jego trwania. Posty i relacje zamieszczone po czasie trwania Konkursu opisanym wjego trwania. Posty i relacje zamieszczone po czasie trwania Konkursu opisanym wjego trwania. Posty i relacje zamieszczone po czasie trwania Konkursu opisanym w §2 ust.1 §2 ust.1 §2 ust.1 nie nie nie
będą brane pod uwagę.będą brane pod uwagę.będą brane pod uwagę.

5.5.5. Za prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego uznaje się wykonanie łącznie wszystkich Za prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego uznaje się wykonanie łącznie wszystkich Za prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego uznaje się wykonanie łącznie wszystkich
czynności opisanych w czynności opisanych w czynności opisanych w §4 ust. 1a,1b i 1c§4 ust. 1a,1b i 1c§4 ust. 1a,1b i 1c. Posty lub relacje, w których brakować będzie elementów. Posty lub relacje, w których brakować będzie elementów. Posty lub relacje, w których brakować będzie elementów
wymienionych w wymienionych w wymienionych w §4 ust. 1b i 1c§4 ust. 1b i 1c§4 ust. 1b i 1c nie będą brane po uwagę. nie będą brane po uwagę. nie będą brane po uwagę.

6. 6. 6. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca biegubiegubiegu oraz jeden zwycięzca  oraz jeden zwycięzca  oraz jeden zwycięzca spaceruspaceruspaceru...

777. . . Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody zaZwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody zaZwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook z konta:pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook z konta:pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook z konta:
https://www.facebook.com/PanWatrobahttps://www.facebook.com/PanWatrobahttps://www.facebook.com/PanWatroba lub prywatnej wiadomości wysłanej na portalu lub prywatnej wiadomości wysłanej na portalu lub prywatnej wiadomości wysłanej na portalu
Instagram z konta: Instagram z konta: Instagram z konta: https://www.instagram.com/pan__watroba/https://www.instagram.com/pan__watroba/https://www.instagram.com/pan__watroba/

https://www.facebook.com/PanWatroba/
https://www.instagram.com/pan__watroba/
https://www.facebook.com/PanWatroba
https://www.instagram.com/pan__watroba/


PanWątroba

#CZASNASGONIOgólnopolską kampanię społeczną

PARTNER GŁÓWNY 
ORAZ PARTNER BIEGU PARTNER  PATRONATY MERYTORYCZNE  PATRONATY MEDIALNE  PATRONAT HONOROWY  

Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem:

wspierają:

§5 
 Nagrody i wyłonienie zwycięzców

1.1.1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła  Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła  Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 222 – osobową – osobową – osobową
Komisję zwaną dalej „Komisją Konkursu”.Komisję zwaną dalej „Komisją Konkursu”.Komisję zwaną dalej „Komisją Konkursu”.

2.2.2. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresiepodejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresiepodejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie
interpretacji postanowień Regulaminu, oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostanąinterpretacji postanowień Regulaminu, oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostanąinterpretacji postanowień Regulaminu, oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną
Nagrody (dalej: „Zwycięzców”).Nagrody (dalej: „Zwycięzców”).Nagrody (dalej: „Zwycięzców”).

3. 3. 3. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeńDecyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeńDecyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa.wynikających z przepisów prawa.wynikających z przepisów prawa.

4.4.4. Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłoni jednego Zwycięzcę w kategorii:  Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłoni jednego Zwycięzcę w kategorii:  Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłoni jednego Zwycięzcę w kategorii: biegbiegbieg i jednego i jednego i jednego
Zwycięzcę w kategorii: Zwycięzcę w kategorii: Zwycięzcę w kategorii: spacerspacerspacer...

5.5.5. Każdemu Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: Każdemu Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: Każdemu Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a)a)a) Puchar Ministra Zdrowia, Puchar Ministra Zdrowia, Puchar Ministra Zdrowia,
b)b)b) Powerbank Baseus 10000mAh, Powerbank Baseus 10000mAh, Powerbank Baseus 10000mAh,
c)c)c) Zestaw gadżetów Pana Wątroby: eco torba na ramię, kubek ceramiczny, eco plecak, maskotka Zestaw gadżetów Pana Wątroby: eco torba na ramię, kubek ceramiczny, eco plecak, maskotka Zestaw gadżetów Pana Wątroby: eco torba na ramię, kubek ceramiczny, eco plecak, maskotka
„Pan Wątroba”.„Pan Wątroba”.„Pan Wątroba”.

6.6.6. Zwycięzcą w każdej z kategorii zostanie osoba, która prawidłowo wykona Zadanie Konkursowe Zwycięzcą w każdej z kategorii zostanie osoba, która prawidłowo wykona Zadanie Konkursowe Zwycięzcą w każdej z kategorii zostanie osoba, która prawidłowo wykona Zadanie Konkursowe
opisane w opisane w opisane w §4 ust. 1a, 1b, 1c,§4 ust. 1a, 1b, 1c,§4 ust. 1a, 1b, 1c, a dystans jej  a dystans jej  a dystans jej biegubiegubiegu lub  lub  lub spaceruspaceruspaceru będzie najdłuższy. W przypadku będzie najdłuższy. W przypadku będzie najdłuższy. W przypadku
zgłoszeń zawierających taką samą ilość pokonanych kilometrów, drugim czynnikiem branym podzgłoszeń zawierających taką samą ilość pokonanych kilometrów, drugim czynnikiem branym podzgłoszeń zawierających taką samą ilość pokonanych kilometrów, drugim czynnikiem branym pod
uwagę będzie uwagę będzie uwagę będzie czasczasczas pokonania wskazanego dystansu. W takim przypadku Zwycięzcą zostanie pokonania wskazanego dystansu. W takim przypadku Zwycięzcą zostanie pokonania wskazanego dystansu. W takim przypadku Zwycięzcą zostanie
osoba, która pokonała wskazany dystans osoba, która pokonała wskazany dystans osoba, która pokonała wskazany dystans szybciejszybciejszybciej. W przypadku zgłoszeń z taką samą ilością. W przypadku zgłoszeń z taką samą ilością. W przypadku zgłoszeń z taką samą ilością
pokonanych kilometrów oraz takim samym czasem pokonania wskazanego dystansu, czynnikiempokonanych kilometrów oraz takim samym czasem pokonania wskazanego dystansu, czynnikiempokonanych kilometrów oraz takim samym czasem pokonania wskazanego dystansu, czynnikiem
wyłaniającym Zwycięzcę będzie wyłaniającym Zwycięzcę będzie wyłaniającym Zwycięzcę będzie czasczasczas publikacji  publikacji  publikacji postapostaposta lub  lub  lub relacjirelacjirelacji. W takim przypadku Zwycięzcą. W takim przypadku Zwycięzcą. W takim przypadku Zwycięzcą
zostanie osoba, która wypełni Zadanie Konkursowe jako zostanie osoba, która wypełni Zadanie Konkursowe jako zostanie osoba, która wypełni Zadanie Konkursowe jako pierwszapierwszapierwsza...

7.7.7. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r.pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r.pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1128, z późn. zm.).poz. 1128, z późn. zm.).poz. 1128, z późn. zm.).

8. 8. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brakOrganizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brakOrganizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak
możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danychmożliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danychmożliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych
wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnychwymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnychwymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych   
z Regulaminem. W takim wypadku Nagroda przepada.z Regulaminem. W takim wypadku Nagroda przepada.z Regulaminem. W takim wypadku Nagroda przepada.
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9.9.9. Nagrodę można odebrać osobiście w biurze Fundacji (po wcześniejszym umówieniu się na Nagrodę można odebrać osobiście w biurze Fundacji (po wcześniejszym umówieniu się na Nagrodę można odebrać osobiście w biurze Fundacji (po wcześniejszym umówieniu się na
termin odbioru) lub ze wskazanego paczkomatu InPost: termin odbioru) lub ze wskazanego paczkomatu InPost: termin odbioru) lub ze wskazanego paczkomatu InPost: https://inpost.pl/znajdz-paczkomathttps://inpost.pl/znajdz-paczkomathttps://inpost.pl/znajdz-paczkomat

10. 10. 10. W przypadku wysyłki Nagrody, zostanie ona wysłana najpóźniej w ciągu W przypadku wysyłki Nagrody, zostanie ona wysłana najpóźniej w ciągu W przypadku wysyłki Nagrody, zostanie ona wysłana najpóźniej w ciągu 141414 dni od daty dni od daty dni od daty
otrzymania danych niezbędnych do wygenerowania przesyłki w systemie InPost.otrzymania danych niezbędnych do wygenerowania przesyłki w systemie InPost.otrzymania danych niezbędnych do wygenerowania przesyłki w systemie InPost.

11.11.11. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięzcy na fanpage Pana Wątroby na Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięzcy na fanpage Pana Wątroby na Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięzcy na fanpage Pana Wątroby na
Facebooku oraz Instagramie.Facebooku oraz Instagramie.Facebooku oraz Instagramie.

12.12.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika,
a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika ia w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika ia w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i
poinformowanie o przyznaniu Nagrody.poinformowanie o przyznaniu Nagrody.poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

13.13.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu nagrody
spowodowane przez firmę kurierską, na której sposób działania Organizator nie ma wpływu.spowodowane przez firmę kurierską, na której sposób działania Organizator nie ma wpływu.spowodowane przez firmę kurierską, na której sposób działania Organizator nie ma wpływu.

14.14.14. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisieZwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisieZwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie
Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§6 
Reklamacje

1.1.1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia  Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia  Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursukonkursukonkursu
prosimy zgłaszać mailowo na adres: prosimy zgłaszać mailowo na adres: prosimy zgłaszać mailowo na adres: sebastian.gawlik@fundacjauj.plsebastian.gawlik@fundacjauj.plsebastian.gawlik@fundacjauj.pl

2.2.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule
wiadomości prosimy dodać opis: wiadomości prosimy dodać opis: wiadomości prosimy dodać opis: Reklamacja #CzasNasGoniReklamacja #CzasNasGoniReklamacja #CzasNasGoni...

3.3.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie  Reklamacje rozpatrywane są w terminie  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 303030 dni od daty ich wpłynięcia. dni od daty ich wpłynięcia. dni od daty ich wpłynięcia.

4. 4. 4. Rozpatrzenie reklamacji zostanie wysłane na ten sam email, z którego przyszła reklamacja.Rozpatrzenie reklamacji zostanie wysłane na ten sam email, z którego przyszła reklamacja.Rozpatrzenie reklamacji zostanie wysłane na ten sam email, z którego przyszła reklamacja.

https://inpost.pl/znajdz-paczkomat
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§7 
 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 
1.1.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy o grach Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy o grach Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 888) i nie podlega regułom zawartymhazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 888) i nie podlega regułom zawartymhazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 888) i nie podlega regułom zawartym   
w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2.2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, odwołania lub zmiany Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, odwołania lub zmiany Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, odwołania lub zmiany
Konkursu, jeżeli według wyłącznego zdania Organizatora będzie to konieczne ze względu naKonkursu, jeżeli według wyłącznego zdania Organizatora będzie to konieczne ze względu naKonkursu, jeżeli według wyłącznego zdania Organizatora będzie to konieczne ze względu na
nieprzewidziane okoliczności lub z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Organizatora.nieprzewidziane okoliczności lub z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Organizatora.nieprzewidziane okoliczności lub z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Organizatora.

3.3.3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej
Organizatora Organizatora Organizatora www.panwątroba.plwww.panwątroba.plwww.panwątroba.pl i w siedzibie Organizatora. i w siedzibie Organizatora. i w siedzibie Organizatora.

4.4.4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia
wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

5.5.5. W zakresie zgodnym z obowiązującym prawem Organizator, Partnerzy, a także Patron W zakresie zgodnym z obowiązującym prawem Organizator, Partnerzy, a także Patron W zakresie zgodnym z obowiązującym prawem Organizator, Partnerzy, a także Patron
Honorowy Konkursu nie są odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania dla Uczestnika i nie ponosząHonorowy Konkursu nie są odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania dla Uczestnika i nie ponosząHonorowy Konkursu nie są odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania dla Uczestnika i nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia fizyczne lub śmierć w wyniku uczestnictwaodpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia fizyczne lub śmierć w wyniku uczestnictwaodpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia fizyczne lub śmierć w wyniku uczestnictwa   
w Konkursie lub przyjęcia nagrody.w Konkursie lub przyjęcia nagrody.w Konkursie lub przyjęcia nagrody.

6.6.6. Organizator, Partnerzy, a także Patron Honorowy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności Organizator, Partnerzy, a także Patron Honorowy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności Organizator, Partnerzy, a także Patron Honorowy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności   
za utratę lub opóźnienie uczestnictwa w Konkursie, spowodowane przerwą, tymczasową przerwąza utratę lub opóźnienie uczestnictwa w Konkursie, spowodowane przerwą, tymczasową przerwąza utratę lub opóźnienie uczestnictwa w Konkursie, spowodowane przerwą, tymczasową przerwą
techniczną, problemem z transmisją, wadliwym działaniem sieci, utratą informacji, oszustwem,techniczną, problemem z transmisją, wadliwym działaniem sieci, utratą informacji, oszustwem,techniczną, problemem z transmisją, wadliwym działaniem sieci, utratą informacji, oszustwem,
brakiem dostępu lub innymi problemami technicznymi, na które Organizator, Partnerzy, a takżebrakiem dostępu lub innymi problemami technicznymi, na które Organizator, Partnerzy, a takżebrakiem dostępu lub innymi problemami technicznymi, na które Organizator, Partnerzy, a także
Patron Honorowy Konkursu nie mają wpływu.Patron Honorowy Konkursu nie mają wpływu.Patron Honorowy Konkursu nie mają wpływu.

7.7.7. W razie wygranej Organizator, Partnerzy, a także Patron Honorowy Konkursu nie ponoszą W razie wygranej Organizator, Partnerzy, a także Patron Honorowy Konkursu nie ponoszą W razie wygranej Organizator, Partnerzy, a także Patron Honorowy Konkursu nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane korzystaniem z nagrody lub wynikająceodpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane korzystaniem z nagrody lub wynikająceodpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane korzystaniem z nagrody lub wynikające   
z korzystania z nagrody przez uczestnika lub osobę trzecią.z korzystania z nagrody przez uczestnika lub osobę trzecią.z korzystania z nagrody przez uczestnika lub osobę trzecią.   

8.8.8. Postanowienia niniejszego w żaden sposób nie naruszają ustawowych praw uczestnika. Postanowienia niniejszego w żaden sposób nie naruszają ustawowych praw uczestnika. Postanowienia niniejszego w żaden sposób nie naruszają ustawowych praw uczestnika.

9.9.9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez
Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowaniaOrganizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowaniaOrganizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania
Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

http://www.xn--panwtroba-edb.pl/
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§8
 Obowiązek informacyjny

 1. 1. 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników KonkursuInformujemy, że administratorem danych osobowych uczestników KonkursuInformujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu      jest:jest:jest:
Fundacja Urszuli JaworskiejFundacja Urszuli JaworskiejFundacja Urszuli Jaworskiej z siedzibą w Warszawie 03-922,  z siedzibą w Warszawie 03-922,  z siedzibą w Warszawie 03-922, Ul. Międzynarodowa 61Ul. Międzynarodowa 61Ul. Międzynarodowa 61,,,   
NIP: 113-18-07-560NIP: 113-18-07-560NIP: 113-18-07-560, , , REGON: 012778977REGON: 012778977REGON: 012778977...   

2. 2. 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się zW sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się zW sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z
Koordynatorem ds. Ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: Koordynatorem ds. Ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: Koordynatorem ds. Ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: register@fundacjauj.plregister@fundacjauj.plregister@fundacjauj.pl

333... Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UEna podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UEna podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na portalach:(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na portalach:(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na portalach:   
Facebook: Facebook: Facebook: https://www.facebook.com/PanWatrobahttps://www.facebook.com/PanWatrobahttps://www.facebook.com/PanWatroba      
Instagram: Instagram: Instagram: https://www.instagram.com/pan__watroba/https://www.instagram.com/pan__watroba/https://www.instagram.com/pan__watroba/

4.4.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania
Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a takżeNagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a takżeNagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązkuprzechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązkuprzechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

555... Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu niezbędnym do: Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu niezbędnym do: Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu niezbędnym do:

a)a)a) rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wysłania nagrody; rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wysłania nagrody; rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wysłania nagrody;
b)b)b) poinformowania zwycięzców Konkursu o jego wynikach oraz podania informacji o wynikach do poinformowania zwycięzców Konkursu o jego wynikach oraz podania informacji o wynikach do poinformowania zwycięzców Konkursu o jego wynikach oraz podania informacji o wynikach do
publicznej wiadomości.publicznej wiadomości.publicznej wiadomości.

666... Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   
w tym profilowaniu.w tym profilowaniu.w tym profilowaniu.

777... Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:

a)a)a) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO; dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO; dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b)b)b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c)c)c) usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO; usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO; usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO;
d)d)d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;
e)e)e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.
f)f)f) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któregoosobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któregoosobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

8. 8. 8. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym Konkursu jestPodanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym Konkursu jestPodanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym Konkursu jest
dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.

https://www.facebook.com/PanWatroba
https://www.instagram.com/pan__watroba/

