
Regulamin konkursu „Zaproszenie na warsztat PROGRESSTERON” 

§1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Szkoła Trenerów Sp z oo, NIP 5361918331, KRS 0000538965, zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone 

przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia 

zwycięzcy ewentualnej Nagrody. 

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na profilu FB Organizatora. 

§2. Słownik pojęć 

1.Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com. Nazwa konta musi być zgodna z prawdziwym 

imieniem i nazwiskiem Użytkownika. 

2.Nagrody –   6 jednoosobowych zaproszenia na dowolnie wybrany warsztat Festiwalu Progressteron w 3 miastach, tj. 

Warszawie, Poznaniu i w Gdańsku. Dla każdego z miast przewidziano po dwa jednoosobowe zaproszenia. 

§3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.09.2015 r. o godzinie 19:00 i kończy się w dniu 30.09.2015 r. o godzinie 20:00. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: "Co było największą inspiracją albo osiągnięciem w Twoim rozwoju osobistym albo 

związanym z Twoją pasją?” oraz krótkim uzasadnieniem swojej wypowiedzi za pomocą funkcji Facebook „Komentarz” pod 

postem informującym o Konkursie.  

5. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy 6 najciekawszych zgłoszeń, które wyłoni jury Organizatora spośród wszystkich 

przesłanych prac.  

6. Jeden Użytkownik może wygrać tylko jedną Nagrodę. 

7. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe, jeśli zawierać będzie treści sprzeczne z Regulaminem konkursu, z 

obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub też będące 

obraźliwymi. 

8. Nagrody będą przekazane w postaci zrealizowanie bezpłatnej rezerwacji na wybrany przez Laureata warsztat, pod warunkiem 

dostępności miejsc na tym warsztacie. Informacje o ilości wolnych miejsc są dostępne na stronie: www.festiwalprogressteron.pl/ 

9. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita 

wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą 

korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w dniu 1.10.2015 r. za pomocą funkcji Facebook „Odpowiedź” pod swoim zgłoszeniem.  

11. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i 

posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą 

brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na  taki udział. 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 

29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook i ma charakter ogólnopolski. 

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są członkowie władz, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów 

świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych. 

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki 

naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym 

treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe 

http://www.festiwalprogressteron.pl/

