Regulamin zbiórki zdjęć „Podziel się radochą w Jump2Sky!”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zbiórki zdjęć, zwanej dalej: „Akcją” jest Well Investment (zwany dalej
„Organizatorem”, nr NIP: 839-317-85-60, z siedzibą przy ul. MKS Cieśliki 10A, 76-200 Słupsk.
2. Celem Akcji jest celu pokazanie radości i zabawy w parku trampolin Jump2Sky poprzez
zebranie za pośrednictwem portalu Facebook zdjęć od osób, które skorzystały z usług parku
trampolin Jump2Sky (zwanych dalej Uczestnikami)
3. Nadesłane zdjęcia będą zamieszczane na portalu Facebook, o którym mowa w ust. 2.
4. Uczestnikami akcji mogą wszyscy, którzy odwiedzili park trampolin Jump2Sky i są autorami
zdjęć, które chcą przesłać.
5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Każde zdjęcie może zawierać krótki komentarz.
7. Informacje dot. Akcji oraz jej Regulamin będą dostępne na stronie: www.jump2sky.pl i
recepcji parku trampolin Jump2Sky.
8. Akcja trwa do momentu jej zakończenia.
§ 2.
Zasady uczestnictwa i terminarz
1. Zdjęcia należy zamieszczać w przeznaczonym do celu poście na fanpagu Jump2Sky na
facebooku między 4 czerwca 2018, a momentem ogłoszenia zakończenia zbiórki.
2. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację oraz udostępnianie na
3. fanpagu Jump2Sky na facebook’u.
4. Jeden Uczestnik może przysłać dowolną ilość zdjęć z zastrzeżeniem nie przesyłania kilku zdjęć
w tym samym ujęciu. Zdjęcia powtarzające się będą usuwane.
5. Przesyłając zdjęcie Uczestnik składa oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych, w celach i zakresie związanym z
organizacją i przeprowadzeniem zbiórki zdjęć „Podziel się radochą w Jump2Sky!”.
Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że administratorem danych osobowych będzie
Organizator, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do
przeprowadzenia akcji, jak również o przysługującym prawie do wglądu do moich danych
osobowych oraz możliwości ich aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie
oświadczam, że jestem autorem przesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć w
celach reklamowych i promocyjnych, zgodnie z celem Akcji.”
6. Nadesłanie zdjęcia/zdjęć oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
7. Uczestnicy, którzy nadesłali zdjęcia wyrażają nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez
Organizatorów wizerunku osób na zdjęciach, w formie fotografii analogowej i cyfrowej bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
8. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk autorów zdjęć oraz
umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie,
mediach i Internecie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji zdjęć niezgodnych z
przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub takich, które z innych względów nie nadają się do
publicznej prezentacji i rozpowszechniania.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się na każdym z etapów zbiórki z
wybranymi uczestnikami drogą e-mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem portalu
Facebook.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem
pod adresem: recepcja@jump2sky.pl.
3. Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik akceptuje jej warunki.

