
REGULAMIN KONKURSU 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na 

najlepsze przebranie podczas wydarzenia, jakim jest bieg Wild Run – Ratujmy 

Zwierzęta Azji 09.10.2022, którego jednym z organizatorów jest ZOO Wrocław 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Konkurs”). 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w trakcie wydarzenia, jakim jest bieg Wild Run 

– Ratujmy Zwierzęta Azji 09.10.2022 (dalej: „Bieg”). 

3. Organizatorem Konkursu jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

(dalej: „Organizator”). 

4. Nagroda w konkursie to nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora (dalej: 

Nagroda). 

5. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; 

6. Niniejszy konkurs nie stanowi zlecenia lub świadczenia usług przez uczestników 

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego 

określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w 

niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnicy nie wykonuje żadnych 

czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora. 

7. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

II Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest uczestnikiem Biegu. 

2. Osoby, które mają brak lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą 

wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich 

opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy 

innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a 

także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje 

się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 



III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Konkurs obejmuje osobę lub grupę osób, którym organizator wykona zdjęcie 

konkursowe w podanym niżej terminie podczas trwania Biegu (liczy się 

konkursowa fotografia). W przypadku grupy osób, przyjmuje się że stanowi ona 

jednego uczestnika Konkursu. 

2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba lub grupa osób, której zdjęcie zostanie 

wybrane przez jury konkursowe. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w dniu Biegu w przebraniu o 

godzinie 15:40 do obsługi sceny głównej Biegu. Pracownik Organizatora 

sfotografuje uczestnika lub grupę uczestników oraz pobierze dane kontaktowe od 

każdego z nich – imię i nazwisko oraz numer telefonu. 

4. Jury złożone z pracowników wydziału marketingu Organizatora wytypuje cztery 

najciekawsze stroje uczestnika lub grupy uczestników Konkursu.  

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu biegu do godziny 16:00 poprzez ogłoszenie 

danych uczestnika lub grupy uczestników konkursu ze sceny głównej Biegu oraz 

na profilu Organizatora na portalu Facebook. 

6. Przyznanie nagród nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. Niezgłoszenie 

się zwycięzcy Konkursu bezpośrednio po ogłoszeniu wyników będzie mieć ten 

skutek, że zwycięzca rezygnuje z nagrody oraz udziału w Konkursie a jury 

konkursu przyzna nagrodę kolejnej wybranej przez jury osobie. 

7. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 

8. W przypadku, gdy z Nagrody będzie korzystać dwójka lub większa liczba 

uczestników Konkursu, Nagroda nie dzieli się. Uczestnicy we własnym zakresie 

decydują o przyznaniu Nagrody spośród grupy uczestników. 

IV Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru 

telefonu zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. 



2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich 

poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami). 

4. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej 

treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzców. W 

przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w 

zakresie imienia i nazwiska na stronie biegu oraz profilu Facebook Organizatora. 

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich 

danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i 

wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych 

osobowych zwycięzców, jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na stronie 

Biegu oraz profilu Facebook Organizatora w związku z uczestnictwem w 

Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza 

upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu 

do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla realizacji ww. celów.” 

5. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na 

nieograniczone czasowo wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora 

Konkursu, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora w celach promocyjnych.  

VII Postanowienia końcowe 

1. Konkurs będzie prowadzony w trakcie oraz bezpośrednio po zakończeniu Biegu. 

W tym czasie nastąpi narada jury i ogłoszenie wyników. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika konkursu za działania 

niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 



4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 


