
REGULAMIN MEN S FITNESS CHALENGE POLSKA 2019

Art. 1 [Postanowienia wst pne]

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem ) okresla zasady uczestnictwa w „MEN S FITNESS

CHALLENGE POLSKA 2019  b$dqcym wydarzeniem o charakterze sportowym organizowanym przez

McFIT Polska Sp. z o.o., a okreslanym w dalszej cz sci Regulaminu skrötem „MFC .

Organizator MFC zobowiqzuje si  wydac uczestnikom nagrody okreslone szczegötowo

w Regulaminie. Regulamin jest jedynym zrödtem zasad uczestnictwa w MFC oraz zasad przyznawania

nagröd.

Aktywny udziat w MFC jest catkowicie dobrowolny i jest mozliwy wytqcznie po:

• uprzednim zapoznaniu si$ z tresciq Regulaminu i jego akceptacji,

• dokonaniu oficjalnego zgioszenia do MFC poprzez umieszczenie na swoim publicznym profilu

na portalu Instagram zdj cia

• oznaczeniu zgtoszenia #MFC2019PL

• wyrazeniu odpowiednich zgöd, zfozenia odpowiednich oswiadczeh i akceptacji wszystkich

warunköw uczestnictwa.

Przestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika jest obowiqzkowe. Udziat w Finale MFC wymaga

zapoznania si  z tresciq Regulaminu MFC i jego pisemnej akceptacji.

Celem MFC jest propagowanie aktywnosci fizycznej oraz zd owego trybu zycia.

1. Organizator MFC - McFIT Polska Sp. z o.o. (dalej: „McFIT ), z siedzib  w Warszawie, ul. Jasna

14/16A, 00-041 Warszawa, KRS 421690, NIP 527-267-80-78.

2. Fundatorzy nagrod oraz oficjalni Partnerzy MFC:

• Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Zabrzu, kod: 41-800, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 35

KRS 0000019537, NIP 631-230-08-50.

• Emotivo Sp. z o.o. z siedzibq w Pulawach, kod: 24-100, ul. 6 Sierpnia 1, KRS 0000497479, NIP

716-281-48-83

Art. 2 [Definicje]

• Cechini-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibq w Muszynie, kod: 33-370, ul. Zazamcze

0000179728, NIP 734-300-70-34,
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• Anika Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, kod: 02-691, ul. Obrzezna 5F/21, KRS 0000776901,

NIP 521-386-01-43,

• McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, kod: 00-041, ul. Jasna 14/16A, KRS 421690,

NIP 527-267-80-78

• „Dominium Tomasz Plebaniak  z siedzibg w Warszawie, kod 02-367, ul. Gröjecka 120,

NIP 525-193-05-55

3. MFC oznacza konkurs dla petnoletnich osöb fizycznych (m zczyzn), zwiqzanych z McFIT umowq

o cztonkostwo na czas okreslony lub nieokreslony w okresie 18.04 - 18.05.2019 r.

4. Zgtoszenie do MFC oznacza najpözniej w terminie do 6 maja 2019 r. do godziny 08:59:59

umieszczenie na swoim publicznym profilu na portalu Instagram zdj cia oraz dodanie w opisie

#MFC2019PL i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to Ty powinienes wvstaoic w Finale

MFC?
5. Uczestnik MFC to kazda petnoletnia osoba fizyczna, posiadajqce petnq zdolnosc do czynnosci

prawnych zwi zana z McFIT umowq o cztonkostwo na czas okreslony lub nieokreslony w okresie

18.04 -18.05.2019 r., ktöra dokona prawidtowego Zgtoszenia do MFC. Uczestnikami Konkursu nie

mog  byc pracownicy Organizatora Konkursu i ich najblizsi, matzonek, dzieci, rodzice, rodzenstwo,

powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a takze osoby pozostajqce we wspölnym pozyciu.

6. Pötfinalisci MFC to 20 (dwadziescia) osöb, ktöre zgodnie z Regulaminem mogq byc jego

Uczestnikami oraz ktöre po spetnieniu wszystkich warunköw uczestnictwa w MFC zostaty

wybrane przez KomisjQ Konkursow  (dalej: „Jury ) na zasadach wskazanych w art. 6 Regulaminu.

7. Finalisci MFC to 10 (dziesi c) osöb, ktöre zgodnie z Regulaminem zostanq wybrane sposröd 20

Pötfinalistöw MFC przez Jury wspomagane przez spotecznosc Facebooka oraz spetni  wszelkie

niezb dne formalnosci opisane w Regulaminie oraz inne warunki wskazane przez Organizatora

MFC.

8. Zwyci zca MFC to 1 (jedna) osoba / Finalista MFC, ktörej tqczny wynik, b dqcy sumq wyniköw

10 konkurencji rozegranych w dniu 18 maja 2019 r. w klubie McFIT, w Warszawie b dzie najlepszy

sposröd tgcznych wyniköw 10 Finalistö  MFC.

9. Jury oznacza zespöt osöb wyznaczonych przez Organizatora do czuwania nad prawidtowym

przebiegiem MFC.

Art.3 [Informacja o MFC]

Opublikowanie Regulaminu na kanatach Organizatora MFC w portalach spotecznosciowych

Facebook® oraz Instagram® jest jednoznaczne z podaniem go do publicznej wiadomosci.

MFC to wydarzenie sportowe nastawione na rywalizacj  sportowq i walkQ o miano „Najsilniejszego

m zczyzny trenujqcego w McFIT . Wytonic ma go 10 konkurencji weryfikujgcych sprawnosc, sit ,

szybkosc oraz odpornosc psychicznq.

Uczestnik MFC przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, iz udziat w MFC niesie ze sobg ryzyko obrazen

fizycznych, choroby oraz w najgorszym przypadku zgonu. Udziat w MFC jest catkowicie dobrowolny

i wynika z wtasnej woli Uczestnika MFC, ktöry dokonujqc Zgtoszenia akceptuje petne ryzyko

wynikajqce z uczestnictwa w MFC, co potwierdza poprzez dobrowolnq akceptacj  Regulaminu MFC.
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Organizator MFC nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej za udziat w zawodach osöb chorych

i wynikajqce z tego wypadki, oraz skutki takich wypadköw w trakcie zawodöw MFC i odszkodowania

z tym zwiqzane.

Uczestnik MFC bierze udziat w MFC i w programie ramowym MFC na wtasnq odpowiedzialnosc i na

wtasne ryzyko. W szczegölnosci McFIT wyraznie zrzeka si  wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody na

osobie, zyciu lub zdrowiu, ktöre Finalista MFC moze poniesc podczas MFC, z wyjqtkiem wynikajqcych

z organizacji imprezy MFC przez Organizatora MFC.

Organizator MFC odpowiada wytqcznie za naruszenia istotnych zobowiqzari umownych (obowiqzköw

podstawowych), szkody na osobie oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialnosci za produkt.

Podstawowymi obowi zkami sq te obowiqzki, ktöre umozliwiajq prawidtowe wykonanie umowy

i ktörych przestrzegania umawiajqca si$ strona mozna oczekiwac. Odpowiedzialnosc przedumowna,

umowna i pozaumowna McFIT jest ograniczona do winy umyslnej i raz cego niedbalstwa, przy czym

ograniczenia odpowiedzialnosci obowiqzujq röwniez w przypadku winy podwykonawcöw.

Uczestnik po zgtoszeniu swojego Uczestnictwa moze w kazdej chwili od niego odstgpic. W przypadku

zakwalifikowania si  do Finatu MFC, Uczestnik MFC sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia,

kondycja, czy inne uwarunkowania umozliwiajq mu w nim udziat.

1. Uczestnik MFC to kazda petnoletnia osoba fizyczna, posiadajqce petnq zdolnosc do czynnosci

prawnych zwiqzana z McFIT umow  o cztonkostwo na czas okreslony lub nieokreslony w okresie

18.04 - 18.05.2019 r., ktöra najpözniej w terminie do 6 maja 2019 roku do godziny 08:59:59

umiesci na swoim publicznym profiiu na portalu Instagram zdj cie oraz doda w opisie

#MFC2019PL i udzieli odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to Tv powinienes wystaoic w Finale MFC?

2. Uczestnikami MFC nie mogq byc pracownicy Organizatora MFC i ich najblizsi, matzonek, dzieci,

rodzice, rodzenstwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a takze osoby pozostajqce we

wspölnym pozyciu.

3. Kazda osoba moze dokonac tylko jednego Zgtoszenia do MFC.

4. Organizator MFC ma prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika MFC, ktöry:

• post powat niezgodnie z Regulaminem,

• opublikowat w Zgtoszeniu tresci o charakterze wulgarnym lub nieodpowiednim, lub

dopuscit siQ plagiatu,

• wykorzystywat fatszywe profile uzytkownika na portalu spotecznosciowym Facebook,

Instagram®,

• uzywat oprogramowania wptywajqcego na publikacje.

5. Uczestnicy MFC, wobec ktörych zajdzie podej'rzenie, ze ingeruj  w mechanizm MFC lub post pujq

w sposöb niezgodny z zasadami wspötzycia spotecznego lub Regulaminem, mogg zostac na mocy

decyzji Organizatora MFC wykluczeni z udziatu w MFC lub stracic prawo do nagrody.

6. Uczestnik MFC nie otrzymuje wynagrodzenia za udziat w MFC.

Art. 4 [Zasady uczestnictwa w MFC]
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Art. 5 [Swiadczenia]

W ramach udziatu w Finale MFC kazdy Uczestnik MFC otrzyma:

1. Prawo wzi cia udziatu w Finale MFC.

2. Zestaw startowy, w ktörego sktad wchodzi koszulka sportowa oraz szorty sportowe, w ktörych

kazdy Finalista MFC zobowigzany jest wyst pic podczas Finatu MFC.

3. Pami tkowy medal potwierdzaj cy udziat w Finale MFC.

4. Wod  mineralnq oraz positek  egeneracyjny po zakohczeniu Finatu MFC.

5. Nocleg z 17 na 18 maja 2019 r. w wybranym przez McFIT miejscu, pod warunkiem, ze

macierzystym klubem Finalisty MFC nie jest jeden z warszawskich kluböw McFIT.

Art. 6 [Zasady przyznawania nagröd]

1. Mozliwosc dokonywania Zgtoszeh do MFC rozpoczyna si<? w dniu podania Regulaminu do

wiadomosci publicznej na portalach Facebook oraz Instagram i kohczy w dniu 6 maja 2019 r.

o godz. 08:59.

2. Organizator MFC nie ponosi odpowiedzialnosci za opöznienia w dor czeniu Zgtoszenia.

3. Jury sposröd wszystkich Zgtoszeh do MFC (zdj cie wraz z hasztagiem #MFC2019PL oraz

odpowiedzi  na pytanie: Dlaczego to Ty powinienes wystaoic w Finale MFC?) wybierze

20 najciekawszych i najbardziej oryginalnych Zgtosze  i udost pni je w postaci zdj cia na stronie
McFIT na portalu Facebook do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 23:59.

4. Spotecznosc Facebooka b dzie mogta wyrazac opinie na temat Pötfinalistöw MFC i ich Zgtoszeh za

pomocq dost pnych emoitikon öw oraz komentarzy w okresie od udost pnienia ich na Facebooku

do dnia 8 maja do godz. 23:59:59. Jury, na podstawie ww. ocen i sugestii znajdujqcych si  pod

kazdym Zgtoszeniem wybierze 10 Finalistöw MFC.

5. Finalisci MFC zostanq poinformowani o wyborze i poproszeni o wystanie wiadomosci mailowej na

kontakttgmcfit.com do dnia 9 maja 2019 r. do godz. 23:59:59, zawierajqcej imi$, nazwisko, numer

cztonkowski McFIT lub numer PESEL, pisemnq akceptacje Regulaminu MFC, kontaktowy numer

telefonu oraz rozmiar koszulki i spodenek. Finalisci MFC zobowigzani sq do przestania ww.

informacji najpözniej do 12 maja 2019 r. do godziny 23:59:59. W innym przypadku miejsce
w Finale MFC zostanie przekazane kolejnemu Potfinaliscie MFC.

Art. 7 [Czas trwania MFC]

1. Finat MFC odb dzie si  18 maja 2019 r. w klubie McFIT Mokotöw w Warszawie, ul Wotoska 16,

02-675 Warszawa, tel. 22 110 09 22, mi dzy godzinq 10:00 a godzin  16:00. Szczegötowy

harmonogram Finatu MFC zostanie przekazany wytqcznie Finalistom MFC.

2. Organizatorowi MFC przystuguje prawo zmiany daty i/lub miejsca Finatu MFC, przy czym Finalisci

MFC zostan  o tym poinformowani w formie mailowej, nie pözniej niz 24 godziny przed

rozpocz ciem Finatu MFC, chyba ze okaze si$ to niemozliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje

powstaniem ze strony Organizatora MFC dodatkowych zobowiqzah w stosunku do Finalistöw

MFC ani jakichkolwiek roszczeh Finalistöw MFC w stosunku do Organizatora MFC.

3. Organizator MFC zastrzega sobie prawo do odwotania Finatu MFC w przypadku zaistnienia sity

wyzszej. W takim przypadku Finalistom MFC nie przystuguje jakiekolwiek roszczenie w stosunku

do Organizatora MFC.

4. O odwotaniu Finatu MFC Organizator MFC poinformuje Finalistöw MFC w formie mailowej.
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5. Organizator MFC nie zwraca kosztöw dojazdu na Finat MFC, parkingu, taksöwek ani jakichkolwiek

innych kosztöw dodatkowych zwi zanych z udziatem w Finale MFC.

Art.8 [Nagrody]

1. Za zwyci stwo w Finale MFC (za zaj cie pierwszego miejsca) przewidziana jest nagroda, dalej

„Nagroda Gtowna , w postaci:

• Rower görski MERIDA BIG.MINE 300 o wartosci 3600 zi brutto

• Roczne cztonkostwo w sied McFIT o wartosci 918 zt brutto

• Voucher na dowolnq atrakcjs oferowanq przez PREZENT MÄRZEN o wartosci 300 zi brutto

• Voucher na dowolny 60 minutowy masaz w THAI BALI SPA o wartosci 180 zt brutto

• Zapas wody Muszyna Cechini Sport o wartosci 120 zi brutto

•  agroda pieni zna   wysokosci 568,67zt, ktöra nie podlega wyptacie i zostanie

przeznaczona na pokrycie zaliczki na podatek dochodowy.

tqczna wartosc Nagrody Gtöwnej przekracza 2000 zi brutto, w zwi zku z tym zostanie opodatkowana

zgodnie z obowiqzuj cym prawem. Nalezny podatek w kwocie 568,67 zt zostanie potrqcony z ww.

nagrody pieni znej.

2. Ponadto kazdy Finalista MFC (od 2 do 10 miejsca) otrzyma nagrody pocieszenia, dalej „Nagroda
Pocieszenia :

• Voucher na do olng atrakcjg oferowang przez PREZENT MÄRZEN 300 zi brutto

• Voucher na dowolny 60 minutowy masaz w THAI BALI SPA 180 zi brutto

• Zapas wody Muszyna Cechini Sport 120 zt brutto

t czna wartosc Nagrody Pocieszenia nie przekracza 2000 PLN brutto.

3. Organizator MFC oswiadcza, iz Nagroda Gtowna oraz Nagrody Pocieszenia zostan  wydane

Finalistom MFC zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osöb fizycznych (tj.: Dz.U. z 2018. 1509 ze zm.).

4. Organizator MFC nie ponosi odpowiedzialnosci za niemoznosc odbioru Nagröd z przyczyn

lezqcych po stronie Finalistöw MFC.

5. Organizator MFC nie zwraca jakichkolwiek kosztöw zwiqzanych z odbiorem Nagrody Gt wnej oraz

Nagröd Pocieszenia.

6. Organizator MFC zastrzega sobie prawo zmiany ww. Nagröd w przypadku zaistnienia okolicznosci,

za ktöre nie ponosi odpowiedzialnosci.

7. Z zastrzezeniem postanowien Regulaminu, za ww. Nagrody nie przysiuguje ekwiwalent pieniqzny

oraz nie istnieje mozliwosc wyboru innego rodzaju nagrody lub zamianyjej na inne swiadczenie.

Art. 9 [Uczestnictwo oraz wykorzystanie wizerunku]

1. Zgtoszenia do MFC mogq dokonac osoby, ktöre najpözniej w dniu ogtoszenia Regulaminu ukonczq

18 rok zycia.

2. Zgtoszenie do MFC oznacza bezwzglqdnie:

• wyrazenie zgody na przestrzeganie Regulaminu,



• akceptacjs udziatu w MFC na wtasnq odpowiedzialnosc, majqc na uwadze

niebezpieczenstwa i ryzyka wynikaj ce z charakteru MFC, ktore mogg polegac m.in. na

ryzyku pogorszenia (utraty) zdrowia lub zycia,

• wyrazenie odrgbnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestniköw MFC

podanych w formularzu zgtoszeniowym, przestanym na kontakt@mcfit.com,

• wyrazenie zgody przez Uczestniköw MFC na opublikowanie zdjgcia bgdgcego Zgtoszeniem

do MFC w galerii zdjgc na stronie McFIT na portalu spotecznosciowym Facebook, w celu

wytonienia 10 Finalistöw MFC,

• wyrazenie zgody na nieodptatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu

wideo lub jakiejkolwiek innej znanej technice wizerunku Finalistöw MFC w przekazach

medialnych oraz w materiatach promocyjnych Organizatora MFC, na zasadach opisanych

w punktach ponizej:
a) Finalista MFC upowaznia Organizatora MFC do wykorzystania jego utrwalonego

wizerunku w nastgpujgcych formach:

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakgkolwiek znang technikg oraz rozpowszechnianie

w dowolnej formie, w tym do publikacji w dowolnych mediach internetowych,

w szczegölnosci na portalach internetowych, takich jak na przykiad Facebook,

Instagram, Twitter, mcfit.com, dla celöw prasowych McFIT, na monitorach

ekranowych w McFIT Studio na kanale McFIT oraz dla promowania oferty McFIT,

Udostgpnianie Fundatorom Nagröd oraz oficjalnym partnerom Organizatora MFC

egzemplarza lub kopii, na ktörej utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do

promocji Fundatora Nagröd lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziatu

w MFC,

> Petne lub czgsciowe przeniesienie praw do wizerunku Uczestnika MFC na osoby

trzecie, w szczegölnosci na inne spötki grupy McFIT (np. Cyberobics GmbFI, McFIT

Model Agency GmbFI, Qi2 Sports Nutrition GmbFI, McFIT Austria Ges.mbFI, McFIT

Espana SLU),
Wprowadzenie do pami ci komputera i do sieci multimedialnej,

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

Publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,

a takze publiczne udostgpnianie w taki sposöb, aby kazdy mögt mied do niego

dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach

i bilbordach,

> Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
Publikowanie zdjgc Finalistöw MFC z udziatu w Finale MFC w postaci zdjgc

zrobionych podczas MFC.

b) Rozpowszechnianie wizerunku, o ktörym mowa w lit. a) powyzej odbywa sig w oparciu

0 zezwolenie, o ktörym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim

1 prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Finalist  MFC poprzez

akceptacjg Regulaminu:

Podczas dokonywania Zgtoszenia do MFC

Podczas podpisania oswiadczenia w formie papierowej przed Starte   w Finale

MFC.
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c) Zezwolenie udzielone przez Finalist  MFC w powyzszy sposöb jest oswiadczeniem woli

wyrazonym w rozumieniu art. 60 k.c. w zwiqzku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie

autorskim i prawa pokrewnych. Oswiadczenie woli - zezwolenie nie moze byc

swobodnie cofni te po jego wyrazeniu i zrealizowaniu Finatu MFC, gdyz zgodnie z art.

61 § 1 zd. 2 k.c. odwotanie oswiadczenia jest skuteczne, jezeli doszto jednoczesnie z tym

oswiadczeniem lub wczesniej.

d) Przetwarzanie wizerunku Finalisty MFC nie narusza przepisöw RODO i odbywa si  na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z ktörym: „Przetwarzanie jest zgodne

z prawem, gdy jest niezb dne do celöw wynikaj cych z prawnie uzasadnionych

interesöw realizowanych przez administratora lub przez stronej trzeciq .

e) Lista Fundatoröw Nagröd oraz oficjalnych partneröw Organizatora MFC, ktörzy mogq

publikowac wizerunek Finalisty MFC dost pna jest w paragrafie 2 Regulaminu.

f) Wzör oswiadczenia zawierajqcego zgod  na korzystanie z utrwalonego wizerunku na

zasadach, o ktörych mowa w artykule 9 ust. 2 lit. b) Regulaminu MFC, stanowi Zatgcznik

nr 1 Regulaminu.

Art. 10 [Bezpieczenstwo]

1. Organizator MFC dokiada wszelkich staran w celu zapewnienia Finalistom MFC bezpieczehstwa

w trakcie Finatu MFC.

2. Ze wzgl du na Charakter MFC, kazdy Finalista MFC powinien liczyc si  z powstaniem otarc,

zadrapah, a takze drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Odpowiedzialnosc za

powstate urazy i konsekwencje wychtodzenia organizmu ponosi wyt cznie Finalista MFC. Finalista

MFC bierze udziat w Finale MFC na wtasnq odpowiedzialnosc.

3. Niezaleznie od powyzszego Organizator MFC zastrzega sobie prawo do zakazania Finalistom MFC

dalszego uczestnictwa w Finale MFC, ktörzy w jego ocenie wymagajq interwencji medycznej lub

opieki w innym zakresie.

4. Przez wzglqd na bezpieczenstwo zakazuje si  udziatu w Finale MFC w butach nieprzeznaczonych

do treningu.

5. Organizator MFC zastrzega sobie prawo do odmöwienia Finaliscie MFC prawa startu w Finale

MFC, ktöry znajduje si  w stanie po spozyciu alkoholu lub substancji odurzajqcych, agresywnemu,

w stroju zagrazajqcym bezpieczehstwu (m.in. nieodpowiednie buty), a takze podejmujqcemu

jakiekolwiek dziatania, ktöre mogq zagrazac zdrowiu lub zyciu pozostatych Finalistöw MFC,

przedstawicieli Organizatora MFC, Fundatoröw Nagröd i oficjalnych partneröw MFC.

Art. 11 [Reklamacje i skargi dotyczqce rozstrzygni cia MFC]
1. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony Uczestniköw MFC powinny byc sktadane w formie

pisemnej najpözniej do dnia 13 maja 2019 r. na adres: McFIT Polska Sp. z o.o., tytutem: „MFC ,

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.

2. Reklamacje lub skargi sktadane w formie pisemnej powinny zawierac: imi , nazwisko i doktadny

adres Uczestnika MFC, numer telefonu kontaktowego, jak röwniez doktadny opis podstaw

reklamacji lub skargi oraz podpis Uczestnika MFC.

3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi Organizator MFC rozpatrzy jg w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiej reklamacji lub skargi.
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4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiqzgca.

5. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony Finalistöw MFC powinny byc sktadane w formie ustnej

podczas trwania Finalu MFC.

6. Po otrzymaniu ww. reklamacji lub skargi Jury rozpatrzy jq w trakcie trwania Finatu MFC.

7. Decyzja Jury w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiqzqca.

Art. 12 [Postanowienia koncowe]

1. Zgtoszenie do MFC oznacza, ze Uczestnik MFC wyraza zgodq na opublikowanie swoich danych

osobowych (imienia i nazwiska) na liscie Pötfinalistöw MFC oraz liscie Finalistöw MFC, w sytuacji

gdy stanie siq Pötfinalistq MFC lub Finalistq MFC, oraz na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby MFC.

2. Administratorem danych osobowych jest McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie: ul. Jasna

14/16a, 00-041 Warszawa (zwany dalej „Administratorem ). Z Administratorem mozna siq

skontaktowac przy pomocy wiadomosci mailowej biuro@mcfit.com.

3. Dane osobowe bqdq przetwarzane w celu udziatu w MFC, udzielenia odpowiedzi na Zgtoszenia do

MFC i ewidencjonowania przestanych Zgtoszen do MFC oraz rozpatrzenia ewentualnych

reklamacji zwiqzanych z udziatem w MFC.

4. Podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest wyrazona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

5. Dostqp do danych bqdq mied pracownicy Organizatora MFC, podwykonawcy oraz podmioty

swiadczqce ustugi na rzecz Organizatora MFC (tj. usiugi marketingowe, IT i wsparcia

technicznego), ktöre muszq mie  dostqp do danych, aby wykonywad swoje obowiqzki.

6. Dane osobowe Uczestniköw MFC bqdq przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia MFC

oraz przez okres jednego roku od zakohczenia MFC. Dane bqdq przechowywane jedynie w celu

obrony przed ewentualnymi roszczeniami zwiqzanymi z MFC.

7. Uczestnikom MFC Przystuguje prawo do:

• zqdania dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia lub

ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,

• cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosb z prawem przetwarzania,

ktörego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem,

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na

potrzeby realizacji dziatah marketingowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie bqdzie skutkowato brakiem mozliwosci

wziqcia udziatu w MFC.

9. Dane osobowe nie bqdq wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10. Kazdy ze sktadajqcych Zgtoszenie do MFC akceptuje warunki Regulaminu.

Warszawa, dnia 18.04.2019 r.
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Zatgcznik nr 1 do Regulaminu

MEN S FITNESS CHALLENGE
OSWIADCZENIE UCZESTIMIKA MFC

JA

(IMI  I NAZWISKO)

PESEL 

OSWIADCZAM, ZE:

1. Jestem osobq petnoletni  i mam petnq zdolnosc do czynnosci prawnych. Nie znajduj  si 

w stanie nietrzezwosci, w stanie po spozyciu alkoholu lub innych srodköw (np. leköw, srodköw

psychotropowych, stymulujqcych), ktöre mog  w jakikolwiek sposöb wytqczac lub ograniczac

moj  sprawnosc psychomotorycznq i zdolnosc podejmowania decyzji.

2. Stan mojego zdrowia w petni pozwala na wzi cie udziatu w MFC.

3. Podczas MFC zobowiqzuj  si  stosowac do wszelkich polecen oraz instrukcji otrzymanych od

Organizatora MFC i ich przedstawicieli.

4. UczestniczQ w MFC na wtasne zyczenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na

pröbQ. Mam swiadomosc, ze MFCto wydarzenie podwyzszonego ryzyka, wtrakcie ktörego mog 

doswiadczyc skaleczeh, kontuzji, w tym m.in. otarc, skr ceh, zwichni c, obic i ztamah oraz

wszelkie o rodzaju niedogodnosci zwi zanych z charakterem MFC i oswiadczam, ze ponoszQ

osobiscie wyt cznq odpowiedzialnosc za ich zaistnienie. Oswiadczam, ze nie b$d$ zgtaszat

kiedykolwiek jakichkolwiek roszczen powyzszego tytutu i zrzekam si  wszelkich, mogqcych
istniec roszczen na tej podstawie.

5. Ponosz  petnq i wytqcznq odpowiedzialnosc za wszelkie ewentualne szkody wyrzqdzone przeze

mnie komukolwiek podczas, w wyniku lub w zwiqzku z moim uczestnictwem w MFC.

6. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przeze mnie lub powstaJej z moim udziatem nie

b d  wnosic jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wobec Organizatora MFC oraz jego

wspötpracowniköw podczas MFC. Niniejszym zwalniam Organizatora MFC i jego

wspötpracowniköw oraz wszelkie osoby uczestniczqce w MFC z wszelkiej odpowiedzialnosci za

doznane przeze mnie szkody, ktöre zwiqzane sq z moim uczestnictwem w MFC.

7. Podane przeze mnie dane i oswiadczenia sq w petni zgodne z prawdq. Zadna informacja na

temat mojego stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczehstwa podczas udziatu

w MFC nie zostata przeze mnie pominiqta ani zatajona.

8. Wszelkie ewentualne spory powstate na tle niniejszego oswiadczenia, w wyniku lub w zwiqzku

z moim uczestnictwem w MFC bqdq rozwiqzywane przez sqd powszechny wtasciwosci

miejscowej Organizatora MFC.

9. Zapoznatem siq i akceptujq Regulamin MFC.

10. Chcq wziqc czynny udziat w MFC i oswiadczam, ze wiem, iz wiqze siq to z utrwalaniem na

zdjqciach i filmach, a nastqpnie ewentualnq publikacjq relacji z Finatu MFC. Wyrazam zezwolenie

na utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku zgodnie z informacjq ponizej, ktörq w petni

zrozumiatem i akceptujq.
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Podczas Finatu MFC wykonywane sg zdjQcia i filmy, na ktörych mozesz byc uj ty przy

zmaganiach sportowych. Publikacja wizerunku uczestniköw zmagajqcych si  w konkurencjach

sluzy popularyzacji sportu oraz zach cenia innych osöb do brania udziatu w kolejnych edycjach

MFC. Zdj cia i filmy wykonywane sg w sposöb spontaniczny przez zaangazowanych

fotograföw oraz kamerzystöw, ktörzy nie majq mozliwosci wybiörczego dokumentowania,

skupiajq sitj bowiem na ciekawych uj ciach niezaleznie od osoby.

Rozpowszechnianie wizerunku odbywa siQ w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub

sfilmowanej, o ktörym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oswiadczeniem woli

wyrazonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oswiadczenie woli - zezwolenie na

rozpowszechnianie wizerunku nie moze byc swobodnie cofniQte po wyrazeniu i zrealizowaniu

Wydarzenia, gdyz zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego odwotanie oswiadczenia jest

skuteczne, jezeli doszto jednoczesnie z tym oswiadczeniem lub wczesniej. Przetwarzanie

danych osobowych (Twojego wizerunku) w swietle RODO odbywa si  przy rejestracji

Wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z ktörym:

przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezb dne do celöw wynikajqcych z prawnie

uzasadnionych interesöw realizowanych przez administratora lub przez stron  trzeciq.

Organizator MFC ma w petni uzasadniony interes by popula yzowac sport, w tym poprzez

relacje filmowe i fotograficzne z wydarzen sportowych, w tym MFC.

ll.Oswiadczam, ze zapoznatem si  z klauzulg informacyjng odnosnie przetwarzania danych

osobowych zawartg w Regulaminie MFC.

12.0swiadczam, iz zapoznatem sig z par. 9 ust.2 lit b) Regulaminu MFC i upowazniam Organizatora

MFC do wykorzystania mojego utrwalonego wizerunku na zasadach w nim wskazanych.

IB.Oswiadczam, ze rozumiem tresc niniejszego dokumentu i w petni go akceptujg czytelnym

podpisem ponizej.

MIEJSCOWOSC DATA PODPIS
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