Regulamin głosowania na Facebooku w
konkursie "Zdjęcie z wakacji w koszulce
Football Kids"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki Głosowania w
Konkursie pt. „Zdjęcie z wakacji w koszulce Football Kids” (“Konkurs”).
1. „Zdjęcie z wakacji w koszulce Football Kids” to konkurs zorganizowany przez firmę
Football Kids sp. z o.o. ul. Nowolipki 6/34, 00-153 Warszawa, będącym realizatorem
konkursu, zwanym dalej Organizatorem
2. Organizator oświadcza, że głosowanie w Konkursie nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
3.Głosowanie trwa od dnia 06.07.2019 od momentu publikacji albumu zawierającego
zgłoszenia konkursowe do dnia 19.08.2019 do godziny 20.00.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu
§ 2 Warunki uczestnictwa w Głosowaniu
1. Głosowanie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Głosowaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie
najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych
i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook
na osi czasu Football Kids (adres: https://www.facebook.com/FootballKids/) w dniach od
06.07.19 do 19.08.19.
4. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie
z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i
prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi
innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejść na profil Football
Kids na Facebooku.
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a. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie
b. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to”, na wybrane zdjęcie z
zaprezentowanych w galerii. Jedna osoba może oddać maksymalnie po 1 na każdą z
zaprezentowanych zdjęć przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie
Facebook.com
c. głosujący mogą udostępniać prace konkursowe na swoich prywatnych profilach.
5. Zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane na Facebooku na osi czasu Football Kids.
Zdjęciami konkursowymi są zdjęcia nadesłane do Organizatora w czasie trwania konkursu na
adres mailowy: info@football-kids.com.
§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie zdjęcia konkursowego na adres
mailowy: info@football-kids.com.
a. Zdjęcie należy wykonać w koszulce piłkarskie Football Kids, sprzedawanej w sieci szkółek
piłkarskich organizatora.
b. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację
wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu na potrzeby związane z realizacją Konkursu z
chwilą nadesłania zdjęcia konkursowego.
c. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania zgłoszenia
konkursowego w przypadku niedostosowania się do zasad regulaminu.
d. Każdy uczestnik konkursu może dodać tylko jedno zdjęcie biorące udział w głosowaniu.
2. Użytkownicy Facebooka w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą oddawać
głosy poprzez kliknięcie przycisku Lubię to, na wybrane zdjęcia Konkursowe.
3. Organizator zobowiązuje się zamieszczać nadesłane zdjęcia konkursowe dwa razy w
tygodniu, przez cały czas trwania konkursu.
a. Zdjęcia będą publikowane na osi czasu Football Kids w następujących terminach: Każdy
wtorek godzina 10:00 oraz każdy piątek godzina 10:00 w dniach od 06.07.2019 do
19.08.2019
4. Użytkownicy mogą głosować na wybrane prace od momentu publikacji zdjęcia w galerii
do dnia 19.08.2019 do godziny 20.00.
5. 19 sierpnia o godzinie 21:00 w Serwisie Facebook na osi czasu Football Kids zostaną
ogłoszeni zwycięzcy. O przyznaniu nagrody zadecyduje ilość oddanych głosów (liczba
kliknięć Lubię to) pod poszczególnymi zdjęciami konkursowymi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod zdjęciami
konkursowymi, wobec których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem,
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zasadami, politykami lub wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie
dotyczy to głosów oddanych przy użyciu kont fikcyjnych w Serwisie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
§ 4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie jest darmowe uczestnictwo we wrześniowych zajęciach Football
Kids w wybranej przez uczestnika konkursu lokalizacji.
a. Organizator przewiduje wyłonienie 10 osób z największą liczbą polubień przy zdjęciach
konkursowych na osi czasu Facebook profilu Football Kids.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oraz wyróżnień w
Konkursie.
3. Nagrody przyznane Uczestnikom konkursu przez Zleceniodawcę nie podlegają wymianie
na gotówkę.
4. Odbiór Nagrody następuje w sposób wskazany przez Organizatora zgodnie z § 4 pkt 5 w
terminie do 01.09.2019
5. Warunkiem odbioru nagrody jest wskazanie użytkownika zarejestrowanego w panelu
rodzica na stronie www.football-kids.com.
a. Wskazany użytkownik musi posiadać podpisaną umowę w wybranej grupie treningowej na
stronie organizatora.
b. Bezpłatny miesiąc zajęć dotyczy wyłącznie września 2019 roku.
7. Nie zgłoszenie się Zwycięzcy w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w § 4 pkt.
4 oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z
tego tytułu wobec Organizatora.
8. Nagrody nieodebrane do dnia 01.09.2019 pozostają własnością Organizatora
§ 5 Reklamacje
1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny
być zgłaszane na adres mailowy info@football-kids.com w terminie 7 dni od daty
zakończenia Konkursu, to jest do dnia 26.08.2019 roku wraz z dopiskiem „Zdjęcie z wakacji
w koszulce Football Kids”.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z
działaniem dostawców usług internetowych oraz za jakiekolwiek problemy wynikające z
działania serwisu Facebook, które mogłyby mieć wpływ na przebieg Głosowania.
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Wszelkie roszczenia wynikającego z wadliwego działania dostawców usług oraz serwisu
Facebook powinny być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na
wskazany powyżej adres mailowy.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez
Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
Uczestnika na potrzeby związane z realizacją Konkursu z chwilą udostępnienia danych przy
rejestracji udziału w Konkursie.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień regulaminu Uczestnik może zwrócić
się do Wykonawcy o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
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