
 
 

           Gdynia, 27 kwietnia 2022 r.  

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

#PODZIELSIĘSZLAKIEM z Jack Wolfskin 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu #PODZIELSIĘSZLAKIEM z Jack Wolfskin (dalej jako „Konkurs”) jest: 

FAM M. Gabryołek sp.j. (dalej jako „Organizator”), z siedzibą przy ul. Żaglowej 68, 81-578 Gdynia, NIP: 

5861025151, właściciel i administrator strony internetowej www.sklep.jack-

wolfskin.pl/podzielsieszlakiem2022, profili na portalu Facebook: „Wilcza Strona”, „Jack Wolfskin Polska” 

(dalej jako „Fanpage FB”), profilu na portalu Instagram: „Jack Wolfskin Poland” (dalej jako „Fanpage IG”) 

oraz sklepów stacjonarnych Jack Wolfskin Stores na terenie Polski (dalej jako „Sklep stacjonarny Jack 

Wolfskin”).  

2. Współorganizatorem konkursu jest: 

GPSFriendly (dalej jako „Współorganizator), z siedzibą przy placu Na Groblach 8/2, 31-101 Kraków, NIP: 

6762404650, KRS 0000335377, właściciel i administrator strony internetowej www.traseo.pl i aplikacji na 

telefon TRASEO. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. Konkurs skierowany jest do Klientów Sklepów stacjonarnych Jack Wolfskin.  

5. Organizator i Współorganizator ogłaszają Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem 

Fanpage’u FB i IG, strony internetowej, aplikacji na telefon oraz reklam w Internecie. Regulamin 

Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora.  

6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest 

grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

§ 2 ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.04.2022 r., z chwilą jego ogłoszenia w Internecie, w tym na Fanpage’u 

FB i IG oraz stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora i trwa do wyczerpania nagród lub do 

30.06.2022 r., do godziny 23:59. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała 

Regulamin Konkursu. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a. wybrać na stronie www.traseo.pl lub w aplikacji TRASEO dowolną jedną mapę ze szlakiem 

oznaczonym Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem, 

b. wyruszyć na oznaczony na mapie szlak, nagrać trasę w aplikacji Traseo i wykonać zdjęcia w 

miejscach opisanych na mapie, 

c. udostępnić wykonane zdjęcia na Facebooku lub Instagramie, oznaczając Fanpage FB lub IG Jack 

Wolfskin i podpisując je hasztagiem #podzielsięszlakiem lub przesyłając na adres mailowy: 

kontakt@traseo.pl.  

5. Mapy ze szlakiem Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem można pobrać na stronie www.traseo.pl lub w 

aplikacji na telefon TRASEO (Android i IOS). 
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6. Przygotowane szlaki różnią się i zależą od lokalizacji danego regionu oraz od poziomu trudności. Znajdują 

się w okolicy miasta, w którym położony jest Sklep Stacjonarny Jack Wolfskin lub w jego okolicy. 

Pokonanie każdego szlaku zajmuje nie więcej niż kilka godzin jazdy rowerowej. Szlaki można pokonać w 

dowolny sposób, w tym na rowerze i pieszo z poszanowaniem zasad poruszania się na wybranym szlaku. 

7. Udostępnienie przez Uczestnika zdjęć zgodnie z § 2 pkt. 4. ust. c. jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. 

8. Udostępnione przez Uczestnika zdjęcia i ich opis: 

a. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, religijnych, politycznych, rasistowskich, 

seksistowskich, dyskryminujących oraz innych treści sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem, 

b. nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem 

treści reklamowych dotyczących produktów organizatorów, 

c. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, artystycznych (w 

tym muzyki) i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

 

9. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator zastrzega 

sobie prawo do wyłączenia Uczestnika i jego zdjęć z Konkursu bez informowania go o tym.  

10. Z chwilą udostępnienia zdjęć, Uczestnik: 

a. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, nick) dla celów 

przeprowadzenia Konkursu, 

b. wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia 

zwycięzców Konkursu w informacjach prasowych oraz na stronie internetowej Organizatora, 

c. wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i użytkowanie przez Organizatora udostępnionych 

przez siebie zdjęć, w celach promocyjnych na stronie internetowej Organizatora, w Newsletterze 

Organizatora oraz na profilach społecznościowych Organizatora. 

 

§ 3 NAGRODY 

 

1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2, pkt. 4, Uczestnik może odebrać (tylko jedną) nagrodę 

„Wilczą Paczkę”, w skład której wchodzą: 

a. kubek Jack Wolfskin z limitowanej serii, 

b. zestaw przypinek (pinów) z limitowanej serii. 

2. Organizator przygotował łącznie na wszystkie Sklepy stacjonarne Jack Wolfskin 320 nagród.  

3. Nagrodę będzie można odebrać w dowolnym Sklepie stacjonarnym Jack Wolfskin, po okazaniu 

pracownikowi sklepu na ekranie swojego telefonu udostępnionych zdjęć, wykonanych w miejscach 

oznaczonych na mapie. Lista sklepów znajduje się na stronie www.sklep.jack-wolfskin.pl/storelocator. 

4. Nagrodę będzie można odebrać niezwłocznie po spełnieniu warunków, jednak nie później niż jeden 

miesiąc od daty zakończenia Konkursu, przy czym obowiązuje kolejność odbioru nagród.  

5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.  

6. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą kosztów związanych z opodatkowaniem nagrody.  

7. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości 

nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku 

z tym przez jakiekolwiek osoby. 
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§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera 

tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostęp 

do danych będą miały wyłącznie osoby biorące udział w organizacji Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma do nich dostęp w celu ich weryfikacji i modyfikacji. 

Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów 

udziału w Konkursie i przyznania nagrody. 

4. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, 

zgłoszenie Uczestnika do Konkursu zostanie wycofane. 

5. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu okresu Konkursowego. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

2. Wszelkie wątpliwości w związku z treścią i warunkami Konkursu wyjaśnia Organizator, te też należy 

zgłaszać na adres mailowy: twoja@wilczastrona.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia. 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. 

Facebook zwolniony jest od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników 

Konkursu. 

4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
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