
REGULAMIN KONKURSU #skaczemyzradości

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest park trampolin JUMPCITY z siedzibą w Gdyni przy ulicy 
Tadeusza Wendy 7/9, identyfikujący się numerem REGON: 221881251 oraz numerem NIP: 
5862206110(dalej „Organizator”).
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Celem konkursu jest promowanie idei skakania z radości. 
Organizator powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia 
wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również 
stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których 
pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu („Regulamin”).

§ 2. Warunki uczestnictwa

Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem platformy Instagram i polega na umieszczeniu zdjęcia 
związanego z tematem “skaczemy z radości”. 
Pod uwagę będą brane tylko te zdjęcia, które zostaną zgłoszone w terminie od 18. maja do 10. lipca do 
godziny 23:00. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod 
uwagę.
Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag  #skaczemyzradości oraz 
hashtag #katowice lub #gdańsk w zależności od preferowanego miejsca odbioru nagrody. 
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace 
przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

§3.  Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników

Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone podwójnym zaproszeniem na pierwszy dzień otwarcia parku 
trampolin JUMPCITY w Gdańsku lub w Katowicach, poprzez wpisanie na listę gości. 
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w oparciu o atrakcyjność i pomysłowość wykonanego zdjęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia dowolnej ilości osób.

Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę 
trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
Wyniki zostaną ogłoszone w osobnym poście konkursowym na https://www.facebook.com/JUMPCITY 
do 12 lipca 2016 r. 
Laureaci o swojej wygranej zostaną poinformowani w prywatnej wiadomości na Instagramie. 
Laureaci zostaną wpisani na listę osób upoważnionych do bezpłatnego udziału w otwarciu parku w Gdańsku 
lub w Katowicach. 
Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej  wraz ze swoim 
imieniem i nazwiskiem poprzez serwis społecznocznościowy Instagram (opcja direct) bezpośrednio do 
@jumpcitypl, w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wygranej. Podanie danych osobowych 
(imienia i nazwiska) jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

§4.  Postanowienia końcowe

Dokładna data otwarcia parku trampolin JUMPCITY w Gdańsku i w Katowicach zostanie podana na stronie 
http://jumpcity.pl/ do 10 lipca 2016 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych 
danych.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane 
i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją 
Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 
(w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w 
Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał 
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku 
niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji 
o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
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