
 

REGULAMIN KONKURSU „Zostań trenerem tygodnia” 

z dnia 18.11.2020 r. 

 

„Regulamin” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Zostań trenerem tygodnia” zwanego dalej „Konkursem”, jest Neon          
Shake Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 lok. 310, 50-032 Wrocław,                
KRS 0000473194, NIP: 8971791706, REGON: 022209332, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest przeprowadzany na dedykowanej stronie internetowej fundatora nagród, w imieniu           
i na rzecz którego Konkurs jest organizowany, tj. Spółka Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w                
Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 –290 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców            
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w            
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS          
0000007163, NIP 951-18-55-233 (zwana  dalej „Fundatorem”). 

3. Dedykowana strona internetowa Fundatora, na której Konkurs jest przeprowadzany dostępna          
jest w sieci Internet pod adresem: https://partner.decathlon.pl/ (dalej: „Strona Konkursowa”). 

5. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są            
informacjami udostępnionymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami punktu V        
Regulaminu. 

6. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem:          
https://partner.decathlon.pl/. 

9. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej –            
może być osoba fizyczna, która łącznie: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) przestrzega postanowień Regulaminu; 

d) spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w punkcie III ust. 2 Regulaminu.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia),            
współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Fundatora oraz pozostałych podmiotów        
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich           
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych,           
rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku         
przysposobienia. 

 

III. CZAS I WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs rozpocznie się w dni 30.11.2020r. i zakończy się w dniu 20.12.2020r. W okresie trwania               
Konkursu Uczestnicy mają prawo wykonywać zadanie konkursowe określone w ust. 3 poniżej. 

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie: 
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a) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu, w szczególności           
punktu V dotyczącego informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 

b) udzielenie zgód i oświadczeń określonych w Regulaminie, w szczególności zawartych w           
punkcie III ust. 6-8 Regulaminu; 

c) założyć darmowe konto (zarejestrować się) na platformie Decathlon Go (zamieszczonej          
pod adresem Internetowym: https://go.decathlon.pl), stanowiącej narzędzie do       
organizowania i przeprowadzania treningów online za pośrednictwem wybranej przez         
Uczestnika platformy streamingowej (regulamin i zasady funkcjonowania platformy        
Decathlon Go dostępne są pod adresem: https://go.decathlon.pl/signup); 

d) zrealizowanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej w okresie trwania             
konkursu.  

Założenie darmowego konta na platformie Decathlon Go, o której mowa w punkcie c)             
powyżej, jak również przystąpienie do wykonania zadania konkursowego wskazanego w ust. 3            
poniżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika spełnienia warunków udziału          
w Konkursie oraz złożenia zgód, oświadczeń i zobowiązań przewidzianych w Regulaminie. 

3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie, działając za pośrednictwem swojego konta na           

platformie Decathlon Go i z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Decathlon Go          

(zamieszczonej pod adresem: https://partner.decathlon.pl), osobiście zorganizować i       
przeprowadzić, trwający od 45min do 75min, trening online dla jak największej liczby osób             
posiadających konto na platformie Decathlon Go („Trening”). W okresie trwania Konkursu           

Uczestnik konkursu może wykonać dowolną liczbę Treningów. 

4. Po upływie każdego tygodnia (liczonego od poniedziałku do niedzieli włącznie) trwania           
Konkursu, wyróżniony zostanie jeden Trening, w którym wzięła udział największa liczba osób            

poprzez swoje konta na platformie Decathlon Go. Przy ustaleniu liczby trenujących osób brane             
są pod uwagę tylko te osoby, które zgłosiły swój udział w Treningu za pośrednictwem              
platformy Decathlon Go z tym jednak zastrzeżeniem, że nie będą brane pod uwagę zdublowane              

lub zwielokrotnione zgłoszenia danej osoby w Treningu, np. poprzez dokonanie kolejnego           
zgłoszenia z tego samego konta (adresu mailowego) lub z wykorzystaniem innego konta            
założonego przez tę samą osobę. 

6. Przeprowadzając Trening Uczestnik konkursu oświadcza i potwierdza, że wykona go osobiście,           
bez naruszenia niczyich praw osobistych (w tym prawa do wizerunku) i majątkowych, praw             
autorskich lub praw własności przemysłowej, jak również wyraża zgodę na wykorzystanie           
swojego wizerunku w celu wykonania i zamieszczenia Treningu na platformie Decathlon Go i w              
celu przeprowadzenia Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej           
okażą się nieprawdziwe, Uczestnik poniesie na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów           
prawa, odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie poniósł Organizator lub Fundator w           
związku z roszczeniami osób trzecich. 

7. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Treningu do Konkursu           
udziela nieodpłatnej licencji Fundatorowi do korzystania z Treningu przez czas trwania           
Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez          
wprowadzenie Treningu do pamięci komputera albo serwera Fundatora lub Organizatora.          
Licencja obejmuje wykorzystanie Treningu na stronie internetowej Fundatora zamieszczonej pod          
adresem: https://go.decathlon.pl/cwicze-w-domu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i         
zwielokrotnianie każdą techniką na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i            
wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Treningu oraz poprzez publiczne          
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez                 
siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach          
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komórkowych. 

8. Laureat Konkursu jednocześnie zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Treningu,          
zmiany graficzne pozwalające na prezentację Treningu na stronie internetowej Fundatora:          
go.decathlon.pl, jak również zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych          
jako Laureata Konkursu i autora Treningu w postaci: imienia, nazwiska lub pseudonimu na             
stronie internetowej Fundatora: go.decathlon.pl 

9. Zakazane jest wykonanie Treningu, który zawierać będzie treści o charakterze bezprawnym,           

nieprzyzwoitym, wulgarnym ect.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których            
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: 

a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami         
platformy Decathlon Go; 

b) przeprowadzają Trening z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich na platformie         
Decathlon Go; 

c) tworzą fikcyjne lub zakładają kilka swoich kont/profili na platformie Decathlon Go; 

d) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie. 

11. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, niezwłocznie prześle              
powiadomienie o usunięciu Treningu albo uniemożliwieniu dostępu do Treningu (zgodnie z           
odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez platformę Decathlon Go) do        
Uczestnika poprzez wiadomość prywatną wysłaną na adres e-mailowy wskazany przy rejestracji           
konta na platformie Decathlon Go wraz ze stosownym uzasadnieniem. 

 

IV. NAGRODY i LAUREACI 

1. Uczestnik konkursu, którego Trening po upływie każdego tygodnia trwania Konkursu zostanie           
wyróżniony, tj. w którym w danym tygodniu wzięła udział największa liczba osób, uzyskuje             
prawo do nagrody („Laureat”). 

2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (słownie: trzech) Laureatów, tj. jeden Laureat po upływie             

każdego tygodnia trwania Konkursu. 

3. Imiona i nazwiska lub pseudonimu Laureatów będą sukcesywnie ogłaszane w każdy wtorek, na             

dedykowanej podstronie portalu Decathlon Go. 

4. Każdy Laureat zostanie uprawniony do odbioru nagrody w postaci karty podarunkowej           
Decathlon dla klienta indywidualnego o wartości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych)            
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 111,10zł (zwanych dalej „Nagrodą”). Zasady i             

warunki skorzystania z karty podarunkowej Decathlon dostępne są pod adresem          

https://www.decathlon.pl/landing/kartapodarunkowa/_/R-a-kartaPodarunkowa. 

5. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu           
ryczałtowemu w wysokości 11,11% wartości Nagrody, na zasadach wskazanych w ustawie o            

podatku dochodowym od osób fizycznych. Przed wydaniem Nagrody zostanie pobrana od           
Laureata kwota podatku, która zostanie odprowadzona na konto właściwego Urzędu          
Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z           

kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 4 na co Laureat wyraża zgodę. 

6. Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną wysłaną na adres           
e-mailowy wskazany przy rejestracji konta na platformie Decathlon Go. Laureat jest zobowiązany            

 



 

w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji do skontaktowania się z Organizatorem w celu              
podania danych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru nagród tj.: 

a) imię i nazwisko, 

b) pełny adres zamieszkania, 

c) numer PESEL dla wypełnienia zobowiązań podatkowych, 

d) numer telefonu, 

e) adres e-mail do przesłania Nagrody,  

jak również w celu złożenia oświadczeń, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1              
Regulaminu. Organizator w prywatnej wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne         
informacje dotyczące wysyłki Nagrody. 

7. Przesłanie danych i oświadczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, w formie skanu/zdjęcia              
wypełnionego własnoręcznie i podpisanego przez Laureata załącznika nr 1 do Regulaminu,           
jest warunkiem niezbędnym do wydania Laureatowi Nagrody zgodnie z ust. 7 poniżej.            
Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, a także nieotrzymanie od Laureata           
wiadomości prywatnej skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody. 

8. Nagroda zostanie wysłana na adres e-mailowy wskazany przez Laureata w ciągu 14 dni             
roboczych po spełnieniu przez Laureata warunków określonych w ust. 6 powyżej. Organizator            
nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez Laureata danych, uniemożliwiające          
dostarczenie nagrody. 

V. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator, adres do kontaktu: Spółka          
Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 –290 Warszawa)               

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd          
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru            
Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233 Informujemy, że Uczestnik może           
wykonywać swoje prawa również wobec Organizatora. W takim przypadku Organizator          

przekaże żądanie Fundatorowi, który zrealizuje żądanie Uczestnika. 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Fundatora zgodnie z przepisami          
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w              

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie             
swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących           

podstawach prawnych: 

a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, publikowania imienia i nazwiska           
Laureatów, jak również wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO; 

b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności        
gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na         
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na           

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74                
ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).  

4. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Organizatorowi w celu przeprowadzenia         
Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji i podejmowania innych czynności         

 



 

przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być           
przekazywane innym podmiotom w związku z realizacja wskazanych celów, w szczególności           
firmie kurierskiej w celu doręczenia Nagrody, jak również podmiotom zajmującym się           

rozliczaniem podatkowym w imieniu i na rzecz Fundatora. Dane osobowe Uczestników nie będą             
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:  

a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a) i b) niniejszego punktu                
– do upływu okresu przedawnienia roszczeń;  

b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt c) niniejszego punktu –               

przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.  

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,           
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia            

danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,            
gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do            
cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu             

na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika            
nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec         
Uczestnika skutki prawne.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i             
odbioru Nagrody. 

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu         
przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego wyników zgodnie z punktem IV              
ust. 3 Regulaminu.. 

2. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie do siedziby Organizatora na adres: Neon Shake Sp. z               
o.o., ul. Gabrieli Zapolskiej 1 lok. 310, 50-032 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja              
–Zostań trenerem tygodnia”. 

4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego, adres          
do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się           
reklamujący). 

5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu          
poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony w ust. 4               
powyżej. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte             
w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go            
do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do                
żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda rzeczowa wymieniona            
w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadna inna              
formę gratyfikacji. 

 



 

4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania           
Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem          
zamieszczając stosowną informację w sieci komputerowej Internet pod adresem         
https://partner.decathlon.pl. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki         
uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika            
przed zmianą Regulaminu.  

 

 

Załącznik nr 1  

 

DANE I OŚWIADCZENIA LAUREATA 
Konkursu „Zostań trenerem tygodnia” 

NAGRODA:  
Karta podarunkowa Decathlon dla klienta indywidualnego. 
 
DANE LAUREATA KONKURSU:  

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania:  

Urząd Skarbowy:  

PESEL: 

nr tel.: 

adres e-mai do wysłania Nagrody: 

OSWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU: 

1. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem Organizatora (Neon          
Shake sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), Fundatora (Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oraz                  
pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani           
członkiem ich rodzin.  

2. Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a,  

3. Akceptuje wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu pod nazwa „Zostań trenerem tygodnia” zamieszczonego           
pod adresem: partner.decathlon.pl 

4. Przyjmuje do wiadomości iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotowa nagroda,            
zostanie w całości przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody, który zostanie odprowadzony na             
konto właściwego organu podatkowego, co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.              
Niniejszym udzielam zgody na zapłatę podatku od otrzymanej Nagrody z przysługującej mi kwoty             
dodatkowej nagrody pieniężnej, wskazanej w punkcie IV ust. 4 Regulaminu. 

5. Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora imienia, nazwiska lub pseudonimu w celu            
ogłoszenia Laureatów. 

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a                 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie               
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego             
przepływu takich danych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym odebrania przeze mnie              
nagrody w konkursie „Zostań trenerem tygodnia” jak również oświadczam, iż zapoznałem się z             
informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartą w punkcie V Regulaminu. 

UWAGA!  
Laureat Konkursu wypełnia i podpisuje osobiście (czytelnie) przedmiotowego oświadczenia, a następnie           

przesyła jego wyraźny skan/zdjęcie na adres mailowy Organizatora: konkurs@neonshake.pl. Przesłanie          
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niewypełnionego, nieprawidłowo wypełnionego lub niepodpisanego oświadczenia uniemożliwia wydanie        
nagrody.  

 

 

 

 Miejscowość, data i czytelny podpis  

 


