REGULAMIN KONKURSU
„GWARANTOWANY LOT – BLOB JUMP”
§1
1. Blob Jump- wydarzenie organizowane przez Organizatora w dniu 6 sierpnia 2016 r. pn. Blob
Jump Floating Trippin' Festival, na terenie kąpielska j. Głębokie w Szczecinie.
2. Laureat – Uczestnika, któremu na zasadach opisanych w Regulaminie przysługuje prawo do
otrzymania Nagrody.
3. Nagroda –nagroda w Konkursie.
4. Organizator –„Kamienica 1- FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PRMOCJI
ZDROWIA” z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, wpisanej
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000377928, NIP 852 258 60 03.
5. Regulamin –niniejszy regulamin.
6. Uczestnik – osoba, która spełnił warunki określone w § 3 Regulaminu.
§2
1. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmiku video zawierającego autorską zapowiedź
wydarzenia Blob Jump, umieszczeniu filmiku na profilu facebook Uczestnika oraz przesłanie
do niego linka Organizatorowi lub wysłaniu nagrania na adres e-mail kontakt@kamienica1.pl
2. Liczymy na twórcze, kreatywne i nietypowe video J
3. Konkurs trwa od 1 lipca 2016 do 3 sierpnia 2016 roku włącznie.
§3
1. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie
poniższe warunki:
a) mieć ukończone 18 lat lub posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawych na
udział w niniejszym konkursie,
b) zaakceptować niniejszy Regulamin,
c) zaakceptować regulamin Blob Jump,
d) nagrać krótki filmik video zawierający autorską zapowiedź wydarzenia Blob Jump
organizowanego przez Organizatora,
e) zamieścić video, o którym mowa w lit. d na swoim profilu facebook, a następnie przesłać
Organizatorowi link do video lub wysłaniu nagrania na adres e-mail
kontakt@kamienica1.pl
f) udzielić nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, na publikację
video, o którym mowa w lit. d w mediach społecznościowych, oraz materiałach
promocyjnych w celach związanych z realizacją konkursu i promocji Blob Jump,
g) wyrazić zgodę na publikację wizerunku, imienia i nazwiska w mediach
społecznościowych, oraz materiałach promocyjnych w celach związanych z realizacją
konkursu i promocji Blob Jump,
2. Video Uczestnika nie może zawierać treści, które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osób
trzecich, posiadać charakter obraźliwy, zawierać wulgaryzmy lub określenia powszechnie
uznawane za obraźliwe, naruszać przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
3. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w konkursie.

§4
1. Użytkownicy mediów społecznościowych „lajkują” wybrane przez siebie filmiki video
Uczestników, a następnie komisja, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele
Organizatora, dokonuje spośród najpopularniejszych filmików video wyłonienia Laureatów
konkursu.
2. Wyłonienie Laureatów nastąpi w terminach:
1) do 17 lipca 2016 r. dla video przesłanych do dnia 15 lipca 2016 r (I tura).,
2) do 24 lipca 2016 r. dla video przesłanych do dnia 22 lipca 2016 r. (II tura),
3) do 31 lipca 2016 r. dla video przesłanych do dnia 29 lipca 2016 r. (III tura),
4) do 4 sierpnia dla video przesłanych do dnia 3 sierpnia 2016 r. (IV tura)
3. Filmiki Uczestników, którzy nie zostali laureatami w danej turze biorą udział w kolejnych
turach.
4. Organizator przewiduje łącznie 15 Nagród dla 15 Laureatów wyłonionych w czasie trwania
konkursu.
5. Nagrodę dla Laureata stanowi jeden gwarantowany lot podczas Blob Jump do zrealizowania
w dniu 6 sierpnia 2016 r.
6. Organizator zastrzega prawo do przyznania, oprócz Nagród, dodatkowych nagród specjalnych
dla wybranych przez organizatora video. O zasadach i warunkach przyznawania takich nagród
Organizator będzie informował na bieżąco w mediach społecznościowych Organizatora.
7. Laureat może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią po zawiadomieniu o
tej okoliczności Organizatora.
8. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub
części Nagrody.
9. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook lub za
pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niemożliwość powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata,
w szczególności z powodu usunięcia przez Laureata konta użytkownika serwisu Facebook lub
adresu e-mail.
10. Laureaci, którzy nie ukończyli 18 roku życia w celu odbioru i skorzystania z Nagrody
zobowiązani są do przedłożenia Organizatorowi, najpóźniej w dniu wydarzenia Blob Jump,
zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w niniejszym konkursie oraz zgody na
skorzystanie z atrakcji podczas wydarzenia Blob Jump- według załącznika nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§5
1. Za prawidłowy przebieg Konkursu, w tym rozpoznawanie reklamacji w oparciu o niniejszy
Regulamin odpowiada Organizator.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „GWARANTOWANY LOT – BLOB JUMP”
ORAZ
NA SKORZYSTANIE Z NAGRODY W KONKURSIE „GWARANTOWANY LOT – BLOB JUMP”
Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………….. /należy wpisać imię i
nazwisko/ w konkursie „GWARANTOWANY LOT – BLOB JUMP” oraz oświadczam, iż zapoznałem/łam się z
Regulaminem konkursu „GWARANTOWANY LOT – BLOB JUMP” oraz go akceptuję,
2) wyrażam zgodę na skorzystanie przez mojego syna/ moją córkę z nagrody w konkursie „GWARANTOWANY LOT –
BLOB JUMP” jak również nie ma on/ona żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani lekarskich do wykonywania
aktywności fizycznej polegającej na skorzystaniu z Blob Jump. Aktywność tę mojego syna/ córki podejmuję na własną
odpowiedzialność i jestem świadomy/a ryzyka związanego ze skorzystaniem z Blob Jump. Nie będę zgłaszać jakichkolwiek
roszczeń wobec Organizatora związanych z uczestnictwem mojej córki/syna w atrakcji Blob Jump jak również ponoszę
odpowiedzialność za jego/jej działania, zachowanie lub zaniechania wobec osób trzecich. Oświadczam, że zapoznałem/łam
się z regulaminem korzystania z Blob Jump i go akceptuję.
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
_________________________________________/imię i nazwisko/

