REGULAMIN AKCJI „ZAPROŚ ZNAJOMEGO”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji „ZAPROŚ ZNAJOMEGO” - zwanej dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Rozwoju Sportu Espanola zwana dalej „Organizatorem”.
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach marketingowych mają jedynie
charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.fundacjaespanola.pl
5. Akcja rozpoczyna się dnia 01.10.2018 i trwa do końca sezonu, tj.30.06.2019.
§2
Zasady udziału w Akcji
1. W Akcji może brać udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) jest klientem Organizatora, która zaprosiła inną osobę do udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez
Organizatora. (dalej: „Zapraszający”)
b) rodzic który, nie jest klientem Organizatora, lecz wskutek otrzymanego zaproszenia w trakcie trwania Akcji dokona
rejestracji na stronie www.fundacjaespanola.pl (dalej: „Zaproszony”)
Osoby wymienione w punktach a i b powyżej zwane są łącznie „Uczestnikami”, osobno także „Uczestnikiem”.
2. Udział Uczestnika w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego
przestrzegania, a także oświadczeniem, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
3. Zapraszający zaprasza znajomego, który wcześniej nie widniał w bazie danych Fundacji, do wzięcia udziału w zajęciach
sportowych organizowanych przez Fundację Rozwoju Sportu Espanola. Zaproszony uczestnik wypełnia formularz kontaktowy za
pośrednictwem strony www.fundacjaespanola.pl.

4. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza, z uczestnikiem skontaktuje się osoba ze strony Organizatora w celu
zaproszenia na zajęcia sportowe.

§3
Ogólne warunki przyznania Bonusu
1. Zapraszający jest uprawniony do otrzymania Bonusu po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) Zaproszony przyjmie zaproszenie od Zapraszającego oraz wyśle zgłoszenie: za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na stronie www.fundacjaespanola.pl
b) Zaproszony może również skontaktować się telefonicznie, bądź mailowo z Organizatorem jednak informując go o
wzięciu udziału w Akcji oraz podaniu danych Zapraszającego.
c) Zaproszony dokona płatności za co najmniej jeden cały miesiąc zajęć sportowych Organizatora.
2. W przypadku, gdy warunki określone w ust. 1 powyżej nie zostaną spełnione Zapraszający, nie będzie uprawniony do
otrzymania Bonusu.
§4
Zasady przyznania Bonusu
1. W przypadku spełnienia warunków opisanych w Regulaminie, Zapraszający otrzymuje bonus w postaci limitowanej
piłki Fundacji Espanola, do wyboru w różnych rozmiarach (2 lub 4).
2. Zapraszający może otrzymać maksymalnie dwa Bonusy, zależnie od liczby zaproszonych, którzy spełnią warunki
opisane w §3.
3. W przypadku otrzymania dwóch Bonusów, Zapraszający zostanie nagrodzony dwoma piłkami o różnych rozmiarach.
4. Bonus, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przekazany Zapraszającemu w najbliższej nadarzającej się okazji, lecz
nie wcześniej niż 01.10.2018.
§5
Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników z tytułu wszelkich szkód związanych z ich udziałem w Akcji
ograniczona jest do wartości przysługującego im Bonusu.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie i przetwarzanie jego
danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją, w szczególności przyznania Bonusu oraz
dokumentowania Akcji.
2. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia, zmiany lub
usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy
Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie www.fundacjaespanola.pl oraz
portalu Facebook https://www.facebook.com/FundacjaEspanolaPolska/ informacji o planowanej zmianie Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w dowolnym momencie, aczkolwiek zapewnia, że Uczestnicy, którzy
do tego czasu spełnili warunki wezmą udział w Akcji.
2. Regulamin wchodzi w życie dnia 15.01.2018 r.

