
REGULAMIN  
KONKURSU „E-Puchar Polski 2020 ”  

z dnia 22 czerwca 2020 r. 
 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”), jest Polska Federacja Nordic 

Walking z siedzibą przy ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, KRS: 0000294144, 

tel. 668 648 638,  e-mail: sekretariat@pfnw.eu (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Sponsorami konkursu i fundatorami nagród są Santander Consumer Bank Polska, 

Sport Concept Group Polska Sp. z o.o.– oficjalny dystrybutor sprzętu włoskiej marki 

FIZAN na terenie Polski, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o. 

3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony 

https://www.facebook.com/pfnw.eu (zwanej dalej “Fanpage PFNW”). 

4. Konkurs odbywa się w dniach 22 czerwca 2020r. – 6 lipca 2020r. w formie 7 Etapów. 

5. Każdy Etap Konkursu trwa od momentu zamieszczenia ogłoszenia konkursowego na 

Fanpage’u PFNW, do momentu wyłonienia zwycięzcy. 

6. Konkurs nie jest przeprowadzony, administrowany, wspierany, ani sponsorowany 

przez Facebook. Facebook nie jest w żaden sposób związany z Organizatorem w 

zakresie przeprowadzenia Konkursu. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w 

rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, posiadające 

pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (za zgodą rodzica lub 

prawnego opiekuna), będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie 

Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

1) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych; 

2) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Konkursu; 
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3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 

4) jest zarejestrowanym Użytkownikiem i posiada aktywne konto w portalu 

społecznościowym Facebook, 

5) zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności 

związane z przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z 

udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania Nagrody), w stosunku, do 

którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W e-Pucharze Polski Nordic Walking 2020 może wziąć udział każdy kto ma założone 
konto na facebooku i ma polubiony fanpage Polskiej Federacji Nordic Walking – 
zwany dalej Uczestnikiem. 

2. Konkurs zostaje podzielony na 7 Etapów: 
- Etap 1. Kwiecień – Jastrowie, Konstancin-Jeziorna 
- Etap 2. Maj – Mielno, Biały-Bór, Tarnowskie Góry 
- Etap 3 Czerwiec – Kolbuszowa, Wejherowo 
- Etap 4 Lipiec – Polanica-Zdrój, Skrwilno, Wągrowiec 
- Etap 5 Sierpień – Osielsko, Śrem, Potęgowo 
- Etap 6 Wrzesień – Hajnówka 
- Etap 7 2010-2019 - 10 lat Pucharu Polski Nordic Walking – podsumowanie historii 

3. Przed rozpoczęciem każdego z Etapów Organizator zamieszcza na swoim Fanpage 
(PFNW) informacje dotyczące historii organizowanych przez siebie zawodów. 
Informacje zostaną przygotowane w formie tekstów i multimediów (video, foto), 
linków do historycznych zawodów itp. Zadaniem Uczestników jest zapoznanie się z 
ww materiałami. 

4. W każdym z Etapów Uczestnicy muszą wykonać następujące zadania: 
a) zalajkowanie posta dotyczącego danego Etapu, 
b) udostępnienie posta dotyczącego danego Etapu, 
c) wstawienie komentarza pod postem dotyczącym danego Etapu np. podając 

swój czas z jednej z imprez w latach ubiegłych lub zdjęcie z uprawiania NW lub 
inny komentarz np. biorę udział 

d) udzielienie poprawnej odpowiedzi / poprawnych odpowiedzi na zadane przez 
Organizatora pytania dotyczące danego Etapu. Udzielenie odpowiedzi odbywa 
się poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Organizatora, 

5. Za zadania opisane w § 3 pkt 4 Uczestnicy otrzymują punkty: 
a) Za wykonanie interakcji społecznościowych (zalajkowanie, udostępnienie, 

komentarz) po 10 pkt. za każdą z wymienionych czynności (maksymalnie 30 
pkt.) 



b) Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące danego Etapu. 
Punkty są przydzielane w kolejności wysłania przez Uczestników odpowiedzi 
(poprzez wypełnienie formularza): 
 1 miejsce – 100 pkt (Uczestnik Etapu, który jako pierwszy udzielił 

prawidłowych odpowiedzi) 
 2 miejsce – 80 pkt 

 3 miejsce – 70 pkt 

 4 miejsce – 60 pkt 

 5 miejsce – 50 pkt 

 6 miejsce – 45 pkt 

 7 miejsce – 40 pkt 

 8 miejsce – 35 pkt 

 9 miejsce – 30 pkt 

 10 miejsce –25 pkt 

 11 miejsce – 24 pkt 

 12 miejsce – 23 pkt 

 13 miejsce – 22 pkt 

 14 miejsce – 21 pkt 

 15 miejsce – 20 pkt 

 16 miejsce – 19 pkt 

 17 miejsce – 18 pkt 

 18 miejsce – 17 pkt 

 19 miejsce – 16 pkt 

 20 miejsce – 15 pkt 

 21 miejsce – 14 pkt 

 22 miejsce – 13 pkt 

 23 miejsce – 12 pkt 

 24 miejsce – 11 pkt 

 25 miejsce – 10 pkt 

 26 miejsce – 9 pkt 

 27 miejsce – 8 pkt 

 28 miejsce – 7 pkt 

 29 miejsce - 6 pkt 



 30 miejsce – 5 pkt 

 31 miejsce – 4 pkt 

 32 miejsce – 3 pkt 

 33 miejsce – 2 pkt 

 kolejne miejsca 1 pkt 

6. Do każdego Etapu Uczestnik może wysłać odpowiedzi (poprzez wypełnienie 

formularza) tylko raz. Formularze wypełniane kolejny raz w danym Etapie nie będą 

uwzględniane. 

7. Jeśli Uczestnik udzieli nieprawidłowej / nieprawidłowych odpowiedzi otrzyma 1 pkt 

niezależnie od czasu nadesłania odpowiedzi. 

 

§ 4. NAGRODY 

1. W trakcie trwania Konkursu przyznawane będą nagrody: 

A. Dla Zwycięzcy danego Etapu 

B. Dla pierwszych 20 Uczestników Klasyfikacji Końcowej całego E-Pucharu Polski 

Nordic Walking 2020 

2. Zwycięzca każdego z Etapów (Uczestnik który w danym Etapie uzbiera najwięcej 

punktów) otrzyma kije Fizan Carbon PRO. Jeśli Zwycięzca jednego z Etapów, wygra 

również kolejny/kolejne Etapy otrzymuje punkty do Klasyfikacji Generalnej, ale 

nagroda za dany Etap (kije Fizan Carbon PRO) przydzielona jest kolejnej osobie w 

danym Etapie. Każdy uczestnik może otrzymać nagrodę za wygranie Etapu tylko 

jeden raz. 

3. W trakcie trwania całego Konkursu prowadzona będzie również Klasyfikacja 

Generalna. Uczestnicy przez okres całego Konkursu będą zbierali punkty (przez 

wszystkie 7 Etapów). Na koniec Konkursu na podstawie Klasyfikacji Końcowej 

przydzielone zostaną następujące nagrody: 

A. 1 miejsce - Zwycięzca Klasyfikacji Końcowej (osoba która przez cały konkurs w 

7 Etapach uzbiera najwięcej punktów) otrzyma: 3 pary kijów Fizan Carbon 

PRO + podwójny zestaw kosmetyków Ziaja + wpisanie imienia i nazwiska na 

pamiątkowych numerach startowych w zawodach Pucharu Polski NW 

(Polanica-Zdrój 11 lipca 2020) + voucher na 50 zł przy zakupie kijów Fizan 

B. 2 miejsce - kije Fizan Carbon PRO + zestaw kosmetyków Ziaja + wpisanie 

imienia i nazwiska na pamiątkowych numerach startowych w zawodach 

Pucharu Polski NW (Polanica-Zdrój 11 lipca 2020) + voucher na 50 zł przy 

zakupie kijów Fizan 



C. 3 miejsce - kije Fizan Carbon PRO + zestaw kosmetyków Ziaja + wpisanie 

imienia i nazwiska na pamiątkowych numerach startowych w zawodach 

Pucharu Polski NW (Polanica-Zdrój 11 lipca 2020) + voucher na 50 zł przy 

zakupie kijów Fizan 

D. 4-10 miejsce – kije Fizan Carbon PRO + zestaw kosmetyków Ziaja + voucher 50 

zł przy zakupie kijów Fizan 

E. 11-20 miejsca – zestaw kosmetyków Ziaja + voucher 50 zł przy zakupie kijów 

Fizan 

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na adres poczty elektronicznej, 

zamieszczony w wypełnionym formularzu konkursowym, najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zakończenia danego Etapu / całego Konkursu. 

5. Publiczna informacja o wyłonieniu Zwycięzcy danego Etapu / całego Konkursu 

(gratulacje) zostanie również umieszczona na Fanpage’u PFNW, najpóźniej w ciągu 3 

dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu / zakończenia Konkursu. 

6. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora pocztą albo za pomocą 

firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie 10 dni roboczych od 

dnia zakończenia Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego 

adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

8. Informacja o Nagrodach zostanie zawarta w treści ogłoszeń konkursowych 

opublikowanych na Fanpage’u. 

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę 

innego rodzaju. 

10. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. 

11. Wartość poszczególnych Nagród nie przekracza kwoty wolnej od podatku 

dochodowego od osób fizycznych (2000 zł w przypadku wygranych w konkursach i 

grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu 

(prasa, radio i telewizja)), o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 



1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zwycięzców Konkursu 

jest Organizator. 

2. Administrator przetwarza wyłącznie następujące dane osobowe Zwycięzców 

poszczególnych edycji Konkursu: imię, nazwisko, nr telefon, adres e-mail, adres 

korespondencyjny. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. w celu 

doręczenia Zwycięzcom Nagród przyznanych w ramach Konkursu oraz w celach 

promocyjnych Organizatora (imię, nazwisko, adres email, adres pocztowy itp.), w 

związku z zamiarem zamieszczenia informacji o Zwycięzcach Konkursu na Fanpage’u 

PFNW. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla 

doręczenia Zwycięzcom Nagród przyznanych w ramach Konkursu.  

5. Dane osobowe Zwycięzców przechowywane będą przez okres wymagany przepisami 

prawa lub związany z realizacją interesu prawnego Organizatora (tj. przez okres 

przedawnienia wzajemnych roszczeń). 

6. Odbiorcami danych osobowych Zwycięzców mogą być wyłącznie: 

1) upoważniony personel Administratora, 

2) odbiorcy zewnętrzni, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą 

to być organy państwowe, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy 

powierzenia z administratorem (np. biuro księgowe; kancelaria prawna). 

7. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza 

Unię Europejską i państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym) – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w związku z publikacją 

danych w portalu społecznościowych Facebook – na Fanpage’u PFNW. 

8. Zwycięzcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Zwycięzcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

§ 6. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać Organizatorowi mailem na adres: sekretariat@pfnw.eu, jednak nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia na Fanpage’u PFNW informacji o 

wyłonieniu Zwycięzców danego etapu Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 



3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia 

Organizatorowi. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2020 r. i jest dostępny na oficjalnej 

stronie Organizatora: www.pfne.eu.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u PFNW oraz na oficjalnej 

stronie Organizatora: www.pfnw.eu. 

http://www.pfne.eu/
http://www.pfnw.eu/

