
 

REGULAMIN KONKURSU "Z RUNMAGEDDONEM W ROK 2021" 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs ma promować bieganie jako formę aktywności fizycznej. 
2. Organizatorem konkursu o nazwie "Z RUNMAGEDDONEM W ROK 2021", zwanego 

dalej "Konkursem" jest firma MACRONEXT SP. ZO.O. z siedzibą w Radomiu, 
prowadząca portal eXtremalny.PL, zwana dalej "Organizatorem". 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest organizator serii ekstremalnych biegów z 
przeszkodami Runmageddon, zwany dalej "Fundatorem". 

4. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu eXtremalny.PL w serwisie społecznościowym 
Facebook, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/eXtremalnyPL/ (zwanym 
dalej "Profilem") oraz na portalu eXtremalny.PL dostępnym pod adresem 
https://extremalny.pl/ (zwanym dalej "Portalem"). 

5. Konkurs rozpocznie się 19 grudnia 2020 roku w momencie jego ogłoszenia i zakończy 
się 22 grudnia o godzinie 23:59. 

6. Regulamin stanowi podstawę Organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników.    

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat. 
2. Uczestnikami Konkursu są osoby, które wykonały zadanie konkursowe. 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu swojego zdjęcia z dowolnego biegu 
Runmageddon oraz opisaniu w kilku zdaniach swoich sportowych planów i wyzwań na 
rok 2021. Należy zrobić to w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu 
eXtremalny.PL (zwane dalej - "Zgłoszenie"). 

2. Uczestnik wykonując zadanie konkursowe wyraża zgodę na udział w Konkursie, a także 
na publikację swojego wizerunku i danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu. 

3. Zabronione jest umieszczanie przez Uczestnika w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które 
naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. 
Zgłoszenia takie nie będą dopuszczane do Konkursu. 



4. Decyzję o przyznaniu nagród w konkursie podejmie Komisja Konkursowa (zwana dalej - 
"Komisja Konkursowa"), składająca się przedstawiciela Organizatora i Fundatora. 

5. Komisja Konkursowa oceni Zgłoszenie, czyli zamieszczone pod postem konkursowym 
zdjęcie wraz ze opisem wyzwań na rok 2021, pod względem poprawności wykonania 
zadania konkursowego. 

6. Komisja Konkursowa spośród wszystkich Zgłoszeń wybierze jedno, które jej zdaniem 
będzie wyróżniać się kreatywnością. 

7. Komisja Konkursowa może wyłączyć z Konkursu Zgłoszenia, które w jej opinii będą 
formą oszustwa. 

8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca. 
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 23 grudnia 2020 r. na profilu FB eXtremalny.PL i 

na portalu eXtremalny.PL. 

§ 4. NAGRODY 

1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda w postaci vouchera Runamgeddon 
na "Pakiet Weteran 2021". 

2. Voucher będzie w formie kodu. 
3. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora do 30 grudnia 2020 roku, na 

podany przez zwycięzcę adres mailowy. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w każdym momencie trwania 
konkursu oraz wykluczenia Uczestnika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub 
innych działań naruszających Regulamin. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych oraz przyznania, wydania i przekazania 
nagród, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 2, obejmuje także publikację imienia i 

nazwiska Uczestnika. 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu. 
6. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 

Konkursu w każdym czasie, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na 
portalu eXtremalny.PL. 

 

 


