
______________________________________________ 

Regulamin konkursu «WEEKEND W GÓRACH» 1 

 

 
REGULAMIN KONKURSU «WEEKEND W GÓRACH »  

 

 
Art.1: Warunki ogólne 
 
Konkurs zwany dalej „Konkursem” jest organizowany pod hasłem „Weekend w górach”. 
 

Konkurs jest organizowany przez SALOMON S.A.S. z siedzibą w 14 chemin des Croiselets, ZA 
des Croiselets, 74370 Epagny Metz-Tessy, Francja, wpisana do rejestru handlowego w 
Annecy, N° 325 820 751  consumerservice-pl-pl@Salomon.com (dalej, jako SALOMON). 
 
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. Uczestnik, który nie akceptuje niniejszego Regulaminu albo działa w 
nieuczciwy lub niesprawiedliwy sposób może być w każdym czasie wykluczony z Konkursu. 
 
Konkurs rozpoczyna się 21.04.2017 o godzinie 14.00(GMT +1:00, Paryż) oraz kończy 31 maja 
2017 roku o godzinie 24:00 (GMT +1:00, Paryż) (dalej jako „Czas trwania Konkursu”). 
Wszystkie zgłoszenia wysłane i/lub otrzymane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod 
uwagę. 
 
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej partnera organizatora konkursu - 
www.intersport.pl - INTERSPORT Polska SA z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 
Liszki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 216182, NIP 676-001-65-53, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w 
wysokości 1.393.333,40 PLN („Intersport”). 

 
Art.2: Warunki uczestnictwa 

 
Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne i żaden zakup nie jest wymagany, aby 
uczestniczyć w Konkursie lub wygrać. 
 
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie kobiety, które ukończyły 18 rok życia, mają pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz mieszkają w Polsce (dalej jako ‘Uczestnicy’). 
 
W Konkursie można wziąć udział tylko raz. W przypadku wielokrotnych lub kolejnych 
zgłoszeń, szczególnie przy użyciu różnych adresów e-mail przez tę samą osobę, wszystkie 
zgłoszenia danej osoby zostaną wykluczone i uznane za nieważne.  
 
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niespełniające warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie, dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy SALOMON lub 
INTERSPORT lub innej firmy, która jest kontrolowana przez nie lub kontroluje je, ani też 

mailto:consumerservice-pl-pl@Salomon.com
http://www.intersport.pl/
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osoby zaangażowane w realizację i promocję Konkursu, oraz członkowie rodzin 
wymienionych osób (bez względu na wiek). SALOMON zastrzega sobie prawo weryfikacji czy 
wszyscy Uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa. Każda osoba, która nie spełnia 
warunków uczestnictwa lub odmówi przedstawienia dowodu spełniania warunków 
uczestnictwa będzie wykluczona z Konkursu i utraci prawo do Nagrody, nawet gdyby została 
wyłoniona jako Zwycięzca Konkursu. 
 
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą posiadać dostęp do Internetu oraz ważny 

adres e-mail. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem strony 

internetowej: www.intersport.pl  

 

Art. 3: Zasady Konkursu 
 
Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie jedynie poprzez: 

- przesłanie formularza zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, 
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi online; 
- zamieszczenie zdjęcia na stronie internetowej www.intersport.pl pochodzącego z 
prywatnej kolekcji i przedstawiającego ulubiony moment górskiej wędrówki (dalej, 
jako ”praca konkursowa”). 
 

Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że: 
- praca konkursowa, którą przesyłają, jest ich własnością i nie narusza praw osób 
trzecich; 
- wszelkie pisemne autoryzacje niezbędne do wykorzystania pracy konkursowej 
zostały uzyskane; 
- praca konkursowa nie zawiera: (i) obscenicznego, wulgarnego, zniesławiającego lub 
niewłaściwego języka; (ii) treści lub wykonań o zabarwieniu wyraźnie seksualnym, 
dwuznacznych seksualnie, obraźliwych, nielegalnych, pornograficznych, 
nieprzyzwoitych lub w złym guście, lub w inny sposób niestosownych; (iii) 
oszczerczych lub w inny sposób zniesławiających twierdzeń, w tym między innymi: 
słów lub symboli powszechnie uznawanych za obraźliwe ze względu na rasę, 
pochodzenie, religię, orientację seksualną lub grupę społeczno-ekonomiczną; (iv) 
gróźb skierowanych przeciwko osobom, miejscom, działalności gospodarczej, grupom 
lub pokojowi na świecie; ani też (v) żadnych treści reklamowych, które promowałyby 
jakikolwiek produkt lub usługę inne niż produkty lub usługi SALOMON lub 
INTERSPORT. 

 
Dodatkowo, aby dokonać ważnego zgłoszenia, Uczestnicy muszą wyraźnie i w pełni 
zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie określonego pola. 
Informacje dotyczące tożsamości, adresu, jakości lub inne informacje zawarte w formularzu 
zgłoszenia są podawane dobrowolne, jednak ich podanie jest wiążące dla Uczestników.  
 
Zgłoszenie, które nie spełnia wymagań niniejszego Regulaminu, będzie nieważne. 

http://www.intersport.pl/
http://www.intersport.pl/
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Art. 4: Nagroda 
 
Nagroda obejmuje trzydniową wycieczkę do Annecy we Francji w terminie od 15 września 
2017 roku do 17 września 2017 roku dla Zwycięzcy oraz jednej osoby towarzyszącej. Nagroda 
składa się z: 
 

- biletów lotniczych w klasie ekonomicznej lub transportu naziemnego (w klasie 
drugiej lub ekonomicznej), w obie strony, dla dwóch (2) osób pomiędzy 
lotniskiem w Genewie (Szwajcaria) a lotniskiem / dworcem usytuowanym 
najbliżej miejsca zamieszkania Zwycięzcy, koszt podróży na lotnisko/ dworzec nie 
jest pokrywany; jeśli Zwycięzca mieszka w odległości 200 km od Annecy we 
Francji transport lotniczy nie będzie oferowany; 
- przejazdów (dla 2 osób) podczas całego wyjazdu; 
- zakwaterowania w hotelu przez dwie (2) noce (3* hotel); 
- wyżywienia: kolacja 15 i 16 września 2017 roku oraz śniadanie i lunch 16 i 17 
września 2017 roku; a także 
- pakietu zajęć sportowych i wypoczynkowych z ekipami SALOMON i INTERSPORT, 
zgodnie z listą zajęć określoną przez SALOMON i INTERSPORT. 

 
Przybliżona wartość detaliczna Nagrody wynosi 1000 euro za osobę. 

 
Pozostałe koszty, wydatki, itd. nie będą pokrywane przez SALOMON ani INTERSPORT. W 
szczególności SALOMON oraz INTERSPORT nie będą pokrywać kosztów: napojów, wydatków 
osobistych oraz napiwków podczas pobytu, a także kosztów podróży Zwycięzcy oraz osoby 
towarzyszącej na najbliższe lotnisko lub dworzec. 
 
Nagroda nie może być wymieniona na jej ekwiwalent pieniężny, ani Zwycięzca nie może 
żądać wymiany lub zmiany warunków Nagrody. Jeśli jednak, z powodu okoliczności, 
niezależnych od SALOMON, nie będą oni w stanie świadczyć Nagrody opisanej powyżej, 
zachowują prawo zastąpienia jej inną nagrodą o tej samej wartości.  
 

SALOMON przyznaje Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 
Nagrody. Od łącznej wartości nagród potrącona zostanie kwota odpowiadająca 10% na 
poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 
r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016.2032) i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. 

 

Warunkiem skorzystania z Nagrody jest posiadanie przez Zwycięzcę oraz osobę towarzyszącą 
ważnych ubezpieczeń: zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od 
odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas trwania wyjazdu.  

 

Osobą towarzyszącą Zwycięzcy może być wyłącznie pełnoletnia kobieta. 
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Nagroda może być zrealizowana jedynie w dniach 15 - 17 września 2017 roku. Jeśli Zwycięzca 
oraz osoba towarzysząca nie mogą wziąć udziału w wyjeździe we wskazanym terminie, 
prawo do Nagrody wygasa. Nagroda zastępcza nie zostanie przyznana.  

Miejsca wyjazdu oraz powrotu Zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej muszą być tożsame.  
Wszelkie ustalenia dotyczące podróży oraz zakwaterowania zależne są od dostępności lotów 
oraz miejsc. Po dokonaniu zatwierdzenia, ustalenia dotyczące podróży oraz zakwaterowania 
nie będą mogły być zmieniane. Zwycięzca oraz osoba towarzysząca są odpowiedzialni za 
posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów podróży i identyfikacji, włącznie z 
paszportami oraz wizami (jeśli są wymagane), ważnych przez cały czas trwania wyjazdu, a 
także za spełnianie wszelkich wymagań celnych oraz imigracyjnych. 

 

Art. 5: Wyniki konkursu oraz zasady wyłaniania Zwycięzcy 
 
Na zakończenie Konkursu, w pierwszym tygodniu czerwca 2017, zespół marketingowy 
SALOMON wyłoni jednego Zwycięzcę zgodnie ze standardami zgłoszenia i w oparciu o 
oryginalność i walory estetyczne pracy konkursowej. Wyżej wspomniany zespół 
marketingowy dokona wyboru zwycięskiej pracy konkursowej, tj. pracy, która - według jego 
swobodnego uznania - promuje markę SALOMON oraz INTERSPORT w sposób najbardziej 
kreatywny. Wszelkie decyzje podjęte przez zespół marketingowy SALOMON odnośnie 
wyłonienia Zwycięzcy będą ostateczne. 
 
Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach konkursu za pośrednictwem wiadomości e-
mail najpóźniej 20 czerwca 2017. Jeśli Zwycięzca nie odpowie na wiadomość e-mail w ciągu 3 
dni roboczych, zostanie wysłana kolejna wiadomość. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na kolejną 
wiadomość e-mail w ciągu następnych trzech dni roboczych, Nagroda przepada i nie zostanie 
nikomu przyznana. 
 
Ponadto, aby uzyskać prawo do Nagrody, Zwycięzca, w ciągu dwóch tygodni od 
poinformowania go o wynikach Konkursu, musi przedstawić SALOMON następujące 
informacje: 

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, 
- podpisaną deklarację oraz formularz potwierdzające: spełnianie warunków 

niniejszego Regulaminu Konkursu oraz akceptację Nagrody w zaoferowanej postaci; 
zaakceptowanie braku odpowiedzialności SALOMON w związku z Nagrodą i 
Konkursem; zaakceptowanie prawa SALOMON do globalnej publikacji lub emisji 
zdjęć, nagrań video, imion, nazwisk i wypowiedzi Zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej 
bez żadnych opłat ani późniejszej rekompensaty innej niż oferowana w Konkursie 
Nagroda, 

- kopie ważnych dowodów tożsamości oraz paszportów Zwycięzcy oraz osoby 
towarzyszącej, 

- kopie zaświadczeń o posiadanych ubezpieczeniach (od nieszczęśliwych wypadków 
oraz OC), 

- wszelkie pozostałe informacje niezbędne do uzyskania Nagrody. 
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Jeśli Zwycięzca w terminie dwóch tygodni nie dostarczy wskazanych powyżej informacji 
dotyczących jej osoby oraz osoby towarzyszącej, będzie to równoznaczne ze zrzeczeniem się 
Nagrody i Nagroda nie zostanie nikomu przyznana. 
 
Podanie danych niedokładnych, niepełnych, niezgodnych z prawdą lub z zasadami 
niniejszego Regulaminu, a także spóźnione podanie danych może spowodować 
dyskwalifikację. Decydujące będzie wyłącznie otrzymanie wymaganych dokumentów oraz 
informacji przez SALOMON. 
 
 

Art.6: Warunki zwrotu opłaty za zgłoszenie 
 
Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
 

Art. 7: Prawo do korzystania 
 
Uczestnicy upoważniają, bez prawa do wynagrodzenia, SALOMON, podmioty od ww. 
zależne, każdy podmiot, który jest pod ich kontrolą lub kontroluje je, w tym spółki z Grupy 
Amer Sports, następców prawnych, franczyzobiorców, licencjobiorców, cesjonariuszy i 
obecnych oraz przyszłych podwykonawców do korzystania oraz używania na całym świecie, 
w celach reklamowych, nadesłanych prac konkursowych, w całości lub w części, na wszelkich 
polach eksploatacji znanych w czasie trwania Konkursu, w tym: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace konkursowe 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
Upoważnienie obowiązuje globalnie przez okres 5 (pięciu) lat. W tym czasie Uczestnik 
zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu osobistych praw autorskich do pracy 
konkursowej. 
 

Art.8: Ograniczenia odpowiedzialności 
 
 
SALOMON i INTERSPORT dołożą najwyższej staranności oraz wdrożą wszelkie niezbędne 
środki celem zapewnienia bezpieczeństwa warunków IT w związku z przeprowadzanym 
Konkursem. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją natury 
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i ograniczeń Internetu, szczególnie dotyczących parametrów technicznych lub czasu reakcji 
na dostęp, analizę lub przesyłanie informacji, ryzyka zakłóceń, oraz ogólnie, wynikającego z 
istoty rzeczy ryzyka związanego z połączeniem i przesyłem informacji przez Internet, braku 
ochrony określonych danych przed możliwymi szkodami oraz możliwości wystąpienia ryzyka 
zainfekowania jakimikolwiek wirusami mogącymi występować w sieci. 
 
Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za podjęcie właściwych środków w celu ochrony 
własnych danych i/ lub oprogramowania przechowywanych na ich sprzęcie komputerowym 
przed jakimkolwiek zewnętrznym naruszeniem lub atakiem. Odpowiedzialność za wejście na 
stronę internetową oraz wzięcie udziału w Konkursie leży po stronie indywidualnego 
Uczestnika, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
 
 

Art. 9: Ochrona danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych jest SALOMON S.A.S. z siedzibą w 14 chemin des 

Croiselets, ZA des Croiselets, 74370 Epagny Metz-Tessy, Francja, wpisana do rejestru 

handlowego w Annecy, N° 325 820 751 (dalej jako ‘Administrator’). 

 

Dla celów związanych z Konkursem, Administrator, gromadzi informacje o Uczestnikach 

zgodnie z własną polityką prywatności, dostępną pod podanymi adresami : 

 salomon privacy policy ,   

 http://www.salomon.com/pl/privacy.html . 

 

Administrator uprawniony jest za zgodą wyrażoną przez Uczestnika, do wykorzystywania 

danych dostarczonych przez Uczestników, w szczególności imion, nazwisk oraz miejsc 

zamieszkania, dla celów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych bezpośrednio lub 

pośrednio związanych z Konkursem i/lub towarami i usługami oferowanymi przez 

Administratora, spółkę AMER SPORTS POLAND Sp. z o. o.  z siedzibą w Krakowie, ich spółki 

zależne i jednostki powiązane, w tym spółki z Grupy Amer Sports (włączając wszelkie rodzaje 

promocji, w szczególności: kampanie PR, wywiady, prasowe pakiety informacyjne, artykuły, 

informacje prasowe i promocje krzyżowe) za pośrednictwem wszelkich środków aktualnie 

znanych lub dostępnych. 

 

Odbiorcami danych Uczestników mogą być także spółki zależne i jednostki powiązane z 

Administratorem, w tym spółki z Grupy Amer Sports. 

http://www.salomon.com/pl/privacy.html
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Każdy Uczestnik ma prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych jego dotyczących. Aby 

tego dokonać, Uczestnicy mogą skontaktować się z działem obsługi klienta pod podanym 

adresem: 

- consumerservice-pl-pl@Salomon.com lub listownie pod adresem: SALOMON S.A.S., 74995 

ANNECY CEDEX 9, France 

 

Podanie danych osobowych jest dla Uczestników dobrowolne, jednakże niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. 

 

Art 10: Dostępność Regulaminu 
 
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu i może być pozyskany 
przez jego wydrukowanie. 
Na żądanie Uczestnika, Regulamin może zostać mu wysłany w formie pliku na podany adres 
poczty elektronicznej. 
 

Art.11: Reklamacje, spory i interpretacje 
 
Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być 
interpretowane. W przypadku stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek 
z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają wiążące w 
pełnym zakresie. 
 
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu lub niniejszego Regulaminu mogą być zgłoszone do 
SALOMON w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakończenia Konkursu, w sposób 
dogodny dla skarżącego. 
 
 
 

* * * 
 

mailto:consumerservice-pl-pl@Salomon.com

