Regulamin konkursu „50 twarzy GT”

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu o nazwie „50 twarzy GT” i zwanego dalej „Konkursem” jest Group Training z siedzibą w
Krakowie przy ul. Smolenia 28, 30864, NIP 6792683057, zwana dalej „Organizatorem”.
Fundatorem nagród jest Group Training z siedzibą w Krakowie przy ul. Smolenia 28, 30864, NIP 6792683057,
zwana dalej „Fundatorem”.
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 03.10.2016 roku do 03.01.2017 roku.
Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu www.grouptraining.pl
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w
Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą
swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci,
rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odebrać od organizatora voucher.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób
określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie
informacji na stronach Serwisu Organizatora w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem, jak
również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki
wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Po zakończeniu konkursu, spośród uczestników nagrodę specjalną, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,
otrzyma: osoba mająca największą ilość udokumentowanych obecności na treningach GT
3. Wszyscy uczestnicy, którzy udokumentują za pomocą kart zgłoszenia otrzymanych od Organizatora uczestnictwo
w 50 treningach otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
4. Organizator do dnia 14.01.2017 opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o
fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość.
5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora
zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość
email zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu jest szkolenie GT
2. Nagroda konkursowa w postaci: VOUCHER tygodniowy OPEN, oraz koszulki z logo Group Training w terminie
14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w
sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.
3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich
równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze
zdjęciem.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do
Organizatora na adres: Group Training z siedzibą w Krakowie przy ul. Smolenia 28, 30864, NIP 6792683057,
Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub
listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w
sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
3. Administratorem danych osobowych jest Group Training.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i
nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
§ 8. Zasady
Zasady Konkursu:
 Od wtorku (27.09) w klubach Fitness Platinium trenerzy GT będą rozdawać na swoich treningach specjalne imienne
vouchery, na których będziecie kolekcjonować swoje treningi GT.
 III edycja 50 twarzy GT oficjalnie startuje w poniedziałek 3 października 2016, a kończy się we wtorek 3 stycznia
2017.
 28 stycznia, podczas specjalnej Gali GT, wyróżnimy wszystkich laureatów III edycji 50 twarzy GT
⁃ Od dnia 3 października Trenerzy przybijają specjalne pieczątki po każdym odbytym treningu GT. Zaczynacie
challenge.
⁃ Warunkiem ukończenia III edycji 50 twarzy GT jest uzbieranie 50 pieczątek na swoim voucherze. Natomiast nie
chcąc pozbawiać nikogo szans na zwycięstwo już na samym początku, 50tą pieczątkę można otrzymać dopiero 60
dnia wyzwania czyli 02.12.2016. Co oznacza, że macie “przymusowe” 10 dni na regenerację, przerwę, wyjazd, nie
dotarcie na trening z jakiegokolwiek powodu. Oczywiście gdyby ktoś chciał trenować codziennie to nie zabraniamy,
natomiast 50. pieczątka zostanie przybita dopiero 60. dnia.
⁃ 1 trening = 1 pieczątka
⁃ W jeden dzień można otrzymać tylko 1 pieczątkę.
⁃ Zajęcia GT Beginners, GT Mobility, GT Stretch, GT Special, GT outdoor, starty w zawodach biegowych w GT Team
również liczą się do challengu i każdy udział w w/w treningach jest traktowany tak samo: 1 trening = 1 pieczątka.
⁃ Każdy voucher musi być odpowiednio opisany  imię i nazwisko uczestnika, data rozpoczęcia, klub w którym
startujemy w wyzwaniu.
⁃ Klub, w którym startujemy w wyzwaniu, to ten, który w chwili odebrania voucheru wpisaliśmy w górnym rogu, obok
imienia i nazwiska. Warunkiem reprezentowania danego klubu jest odbycie w nim minimum 10 treningów.
⁃ Jedyną osobą, która może przybić pieczątkę, jest licencjonowany trener GT.
⁃ Jeżeli voucher zostanie zgubiony, niestety nie przepisujemy treningów*
⁃ Jeżeli ktoś nie zabierze swojego voucheru niestety nie wbijamy brakującego treningu na "drugi dzień"**
*jedynym warunkiem przepisania voucheru, jest dostarczenie listy z systemu z recepcji Fitness Platinium
potwierdzającej udział w treningach
**warunkiem uznania treningu jest dostarczenie wydruku z systemu z recepcji Fitness Platinium potwierdzającej udział
w treningu, bądź podpisana przez trenera prowadzącego kartka zaświadczająca o udziale w treningu
Klasyfikacje:
1. Każdy z Klubowiczów startuje w klasyfikacji klubowej.
2. Klub, w którym startujemy w wyzwaniu, to ten, który w chwili odebrania voucheru wpisaliśmy w górnym rogu,
obok imienia i nazwiska. Warunkiem reprezentowania danego klubu jest odbycie w nim minimum 10 treningów.
3. Pierwsza 50tka laureatów III edycji to osoby, które jako pierwsze zaliczą 50 treningów.
4. Pierwsza 11 tka laureatów III edycji 50 twarzy GT to zwycięzcy klasyfikacji klubowych.
5. Co to oznacza  jeżeli przykładowo 3 osoby z klubu Fitness Platinium w Salwator Tower jako pierwsze ze
wszystkich Klubowiczów zaliczą 50 treningów, tylko zwycięzca z tej trójki znajdzie się w pierwszej 10tce,
ponieważ wygra klasyfikację klubową, która jest kluczowa dla kolejności klasyfikacji generalnej. W tym wypadku
osoby z Salwator Tower znajdujące się na miejscach 2 i 3 w klasyfikacji generalnej zajmą odpowiednio miejsca
12 i 13. Kluczowa jest klasyfikacja klubowa.
6. Osoba, która jako pierwsza zaliczy 50 treningów GT, zostanie zwycięzcą klasyfikacji generalnej III edycji 50
twarzy GT.
7. W sytuacji kiedy więcej niż jedna osoba ukończy challenge w tym samym dniu odbędzie się oficjalna dogrywka.
8. Osoby, które w tym samym dniu, zaliczą swój 50ty trening staną w zawodach, które odbędą się zgodnie z
charakterem Grand Prix GT.Osoba, która wygra zawody znajdzie się wyżej w klasyfikacji generalnej.
Analogiczni,e jeżeli w zawodach weźmie udział więcej niż jedna osoba, o tym kto znajdzie się wyżej, zadecydują
zawody. Każdy z zawodników będzie miał swojego sędziego, który jest jedyną osobą, która podaje oficjalne
wyniki.

