REGULAMIN KONKURSU

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Red Bull Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 8a,
02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132170 (dalej zwana „Organizatorem” lub „Red Bull”), NIP: 526-10-12714, kapitał zakładowy 21.338.000,00 zł.
2. E-mail kontaktowy to: info@pl.redbull.com
3. Konkurs odbędzie się w dniach od 14.03.2017 do 23.03.2017 na stronie www.redbull.pl/bcone.
4. Każda osoba, która chce wziąć udział w konkursie musi zapoznać się z regulaminem i zaakceptować opisane w nim zasady.
Regulamin jest dostępny na stronie www.redbull.pl/bcone oraz w siedzibie Organizatora. Jego tekst można również otrzymać
wysyłając prośbę na adres e-mail: info@pl.redbull.com.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook,
Instagram, Google lub Twitter lub jakikolwiek inny serwis społecznościowy. Jakiekolwiek pytania, komentarze i skargi dotyczące
konkursu powinny być wysyłane bezpośrednio do Organizatora.

II.

Opis projektu

Celem konkursu jest wyłonienie w drodze głosowania tancerza, który otrzyma dziką kartę (wild card), uprawniającą do wzięcia
udziału w finałach turnieju Red Bull BC One Poland Cypher w dniu 2 kwietnia 2017r. w Krakowie, na zasadach określonych w
regulaminie tej imprezy. Głosujący mają do wyboru 10 tancerzy, wytypowanych przez organizatora konkursu na stronie
www.redbull.pl/bcone. Dzika karta zostanie przyznana tancerzowi, który zdobędzie największą ilość głosów. Zwycięzca pokrywa
we własnym zakresie koszty uczestnictwa w turnieju Red Bull BC One Poland Cypher.

III.

Zasady głosowania

1.

Aby zagłosować na tancerza, należy w okresie od 24.03.2017r. do godziny 23:59 23.03.2017r. wejść na stronę
www.redbull.pl/bcone, kliknąć wybraną kandydaturę i zalogować się poprzez swoje konto na portalu Facebook
lub Twitter.

2.

Z jednego konta można oddać dziennie (pomiędzy godziną 0:00 a godziną 23:59) tylko jeden głos. Oddając w
innym dniu kolejny głos, można wybrać innego tancerza.

3.

Głosowanie kończy się w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej.

4.

W przypadku kiedy na koniec głosowania dwóch lub więcej tancerzy zdobędzie tę samą ilość głosów, dziką
kartę otrzyma tancerz, na którego ostatni głos został dodany najwcześniej.

5.

Tancerz, który otrzyma dziką kartę, zostanie ogłoszony przez organizatora konkursu 24.03.2017r.

IV. Ochrona Praw i Polityka Prywatności

1.

Dane osobowe (imię, nazwisko i adres e-mail) podawane podczas głosowania na www.redbull.pl/tourbus służą
tylko i wyłącznie weryfikacji unikalności konta na Facebooku lub Twitterze oraz uniknięcia zwielokrotnionej ilości
głosów oddanych przez tę samą osobę wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu. Dane nie będą
wykorzystywane przez organizatora konkursu do innych celów ani udostępnianie osobom trzecim.

2.

Uczestnik konkursu może skontaktować się z Red Bull w sprawach związanych z prywatnością, przesyłając
zapytanie na następujący adres e-mail: info@pl.redbull.com, przy czym w przypadku pytań dotyczących
korzystania

z

danych

przez

łącza

Facebooka

lub

Twitter,

http://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://twitter.com/privacy

odsyłamy

na

następującą

stronę:

3.

W przypadku rejestracji za pośrednictwem konta na portalu Facebook lub Twitter organizator konkursu uzyskuje
dostęp do danych uczestnika konkursu, przypisanych do jego konta na Facebooku lub Twitterze i wszystkich
innych informacji, które uczestnik konkursu udostępnia innym użytkownikom serwisu Facebook lub Twitter.

V.

Postanowienia różne

1.

Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu a także odwołania konkursu bez podania
przyczyn. Zmieniony Regulamin wchodzi wżycie w momencie jego publikacji na stronie www.redbull.pl/bcone.

