1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą
„#ZeroDniDoWiosny”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania
stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
1.3. Organizatorem Konkursu „#ZeroDniDoWiosny”, właścicielem nagród, wydającym nagrody i
opłacającym podatek od nagród jest Bike Cafe Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28
czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, KRS 0000508906, zwany dalej „Organizatorem”.
1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na Placu Wolności w Poznani w dniu
21.03.2017
1.5. Celem Konkursu jest zdobycie przez Uczestników Konkursu nagród.
1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany ani stowarzyszony z serwisem Instagram. Instagram jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. Informacje podawane przez osobę
zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie
serwisowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu
1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora
1.8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie
internetowej: www.bikecafe.pl/aktualnosci
1.9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego

2. DEFINICJE
2.1. Konkurs – Konkurs „„#ZeroDniDoWiosny”” organizowany przez Organizatora, w okresie i na
warunkach określonych w treści Regulaminu
2.2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz
prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu
2.3. Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy.
2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3. oraz dokonał
prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, czyli umieścił w
dniu 21.03.2017 zrobione przez siebie zdjęcie lub film z chmurką Bike Cafe udostępnioną na
Placu Wolności w Poznaniu wraz z odpowiednimi hashtagami gry (#ilikebikecafe
#zerodnidowiosny) na Instagramie, umieszczając zdjęcie lub film na swoim profilu
UWAGA: jeśli hashtagi #ilikebikecafe #zerodnidowiosny nie są określone oraz na zdjęciu nie
ma chmurki z tekstem Bike Cafe, udział w Konkursie nie zostanie uwzględniony

2.5. Zadanie konkursowe – polega na umieszczeniu zdjęcia lub filmu, na którym Uczestnik
wykorzystuje minimum jedną z chmurek z tekstem udostępnionych w dniu 21.03.2017 r. na
Placu Wolności w Poznaniu wraz z hashtagami #ilikebikecafe #zerodnidowiosny na swoim
profilu na Instagramie.
2.6. Konkurs składa się z jednego zadania.
2.7. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 21 marca 2017 r. godz.: 9:00 do 21
marca 2017 r. godz.: 19:00
2.8. Nagrody – nagrody przyznawane Uczestnikom Konkursu po przedstawieniu
opublikowanego zdjęcia Pracwonikowi Bike Cafe na Placu Wolności w Poznaniu w dniu
21.03.2017 r.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału
w Konkursie:
3.1.1. ukończyły 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą
wziąć udział w Konkursie za zgodą opiekunów prawnych;
3.1.2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
3.1.3. posiadają aktywne konto na portalu Instagram;
3.1.4. zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności;
3.2. Konkurs prowadzony jest na Placu Wolności w Poznaniu
3.3. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia lub ubezwłasnowolnione biorą udział w Konkursie
za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
4. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
4.1. Konkurs trwa od dnia 21 marca 2017 r. godz.: 9:00 do 21 marca 2017 r. godz.: 19:00, według
czasu lokalnego (Polska).
4.2. W ramach Konkursu Uczestnicy umieszczają na swoim profilu na Instagramie zdjęcie lub
film, na którym wykorzystana jest minimum jedna z chmurek z tekstem udostępnionych w
dniu 21.03.2017 r. na Placu Wolności w Poznaniu wraz z hashtagami #ilikebikecafe
#zerodnidowiosny na swoim profilu na Instagramie, uprawniające do wygrania nagrody.
4.3. Konkurs składa się z jednego zadania.
4.4. Zdjęcia powinny mieć format JPEG lub PNG. Maksymalny rozmiar to 1MB.
4.5. Zadania zatwierdza komisja konkursowa składająca się z dwóch pracowników Organizatora.
UWAGA: jeśli hashtagi #ilikebikecafe #zerodnidowiosny nie są określone oraz na zdjęciu nie
ma chmurki z tekstem Bike Cafe, udział w Konkursie nie zostanie uwzględniony
4.6. Dołączając do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin.
4.7. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w
szczególności:

4.7.1. Praca nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym,
ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej
osoby;
4.7.2. Praca nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze
względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie; •
Praca nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
4.7.3. Praca nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści
naruszających zasady moralności;
4.7.4. Praca nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu
terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
4.7.5. Praca nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
4.7.6. Praca nie może zawierać treści natury politycznej;
4.7.7. Praca nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem
jakichkolwiek przepisów;
4.7.8. Praca nie może zawierać danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, numer
telefonu czy adres e-mail;
4.7.9. Praca nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych
symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za
wyłączeniem marki Fanta, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści
chronionych prawami własności intelektualnej.
4.7.10. Praca nie może promować działań czy produktów konkurencji Bike Cafe Sp. z o.o.
Ponadto zdjęcie musi spełniać warunki regulaminu Facebook.
4.8. Wykorzystywanie zdjęć-Uczestnicy dodający zdjęcia w Konkursie wyrażają jednocześnie
zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć przez
Bike Cafe Sp. z o.o. za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu w celach
marketingowych. Ponadto uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełnię praw
autorskich do dodawanych przez siebie zdjęć oraz prawa do wykorzystywania wizerunku
osób trzecich, które widoczne są na dodawanych przez uczestnika zdjęciach.
5. NAGRODY
5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie każdemu uczestnikowi, który przedstawi
wyznaczonemu Pracownikowi Bike Cafe na Placu Wolności w Poznaniu w dniu 21.03.3017 r.
ważne zgłoszenie (zdjęcie lub film z chmurką i hashtagami) następującej nagrody w
Konkursie: jednorazowy kupon na jedną dowolną darmową kawę do wykorzystania w
punktach Bike Cafe na terenie Poznania.
5.2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie
na gotówkę, oraz żadną inną formę gratyfikacji.
5.3. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie mogą być wykorzystane tylko w punktach
Bike Cafe na terenie Poznania

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
6.1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w dniu 21.03.2017 r. zaprezentują
opublikowaną, odpowiednio wykonaną i opisaną pracę na portalu Instagram
6.2. Pracownik po weryfikacji zdjęcia wyda Uczestnikowi nagrodę w postaci kuponu na kawę do
wykorzystania w Bike Cafe na terenie Poznania
6.3. Jeden uczestnik może odebrać nagrodę tylko za jedną pracę. Każda dodatkowa praca
Uczestnika nie upoważnia do odebrania kolejnego kuponu
6.4. Praca konkursowa musi zostać odpowiednio wykonana i opublikowana w dniu 21.03.2017 r.
oraz zaprezentowana pracownikowi we wskazanym terminie tj. 21.03.2017 godz.: 9:00 –
19:00.
6.5. Wyniki Konkursu, imię i nazwisko Zwycięzcy lub jego login, mogą być publikowane.
Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.
6.6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie
przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą być nie informowane o takich decyzjach.
7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
7.1. Nagrody będą wydawane w formie jednorazowego kuponu na Placu Wolności w Poznaniu,
w dniu 21.03.2017 w godzinach 9:00-19:00
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z
nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania
bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o
której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez
Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej
listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanymna adres: Bike Cafe Sp z o.o. z
siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, z dopiskiem
„Reklamacja - #ZeroDniDoWIosny”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje
data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia
przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zakończenia
Konkursu.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
8.2.1. dopisek na kopercie: „Reklamacja - #ZeroDniDoWIosny”;
8.2.2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także
opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
8.2.3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
8.2.4.podpis reklamującego.

8.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich
Organizatorowi.
8.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
8.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o treści
decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje
sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy
biorą udział w Konkursie.
9.2. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem Nagrody, włącznie z opłatą za usługi operatora,
są ponoszone przez Zwycięzcę.
9.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
10.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie
pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez
wyraźne wskazanie w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej:
www.bikecafe.pl/aktualności
9.4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest
prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

