
REGULAMIN KONKURSU - Kalisteniczna transformacja 

1. Okres trwania konkursu: Zgłoszenia będą przyjmowane online od 01.09.2020 r do 30.09.2020 r. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie na adres           
e-mail:konrad@caliathletics.com. Zgłoszenie musi spełniać wszystkie wymagania konkursu, jak        
określono, aby móc wygrać nagrodę. Zgłoszenia niekompletne lub niezgodne z zasadami lub            
specyfikacjami mogą zostać zdyskwalifikowane decyzją zespołu Caliathletics. 

3. Do konkursu możesz zgłosić się tylko raz. Nie możesz brać udziału w konkursie używając wielu                
adresów e-mail lub tożsamości. Jeśli korzystasz z nieuczciwych metod lub w inny sposób próbujesz              
ominąć reguły, Twoje zgłoszenie może zostać usunięte z uprawnień według wyłącznego uznania            
Caliathletics. 

4. Zwycięzca / Zwycięzcy konkursu otrzymają: 
-Pierwsze miejsce - Dostęp do największego programu miesięcy dostępu do elitarnej przemiany ciała 
-Drugie miejsce - Dostęp do Trzech programów ze strony (z wyłączeniem największej paczki) 
-Trzecie miejsce - Dostęp do Dwóch programów ze strony (z wyłączeniem największej paczki) 

5. Nagroda jest niezbywalna. Za wszelkie wydatki związane z nagrodami, w tym między innymi              
podatki federalne, stanowe lub lokalne - odpowiedzialność ponosi Zwycięzca. Nie ma możliwości            
zastąpienia nagrody lub przekazania jej innym osobom. Przyjęcie nagrody stanowi zgodę na            
wykorzystanie przez Caliathletics nazwy, wizerunku i wpisu Zwycięzcy w celach reklamowych bez            
dalszej rekompensaty, chyba że jest to zabronione przez prawo. 

6. Zwycięzcę wyłoni Zespół Caliathletics pod okiem Darka Wosia. O zwycięstwie zostanie On             
powiadomiony e-mailem w ciągu dziesięciu (10) dni od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.           
Caliathletics nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Zwycięzcę powiadomienia o          
wygranej z powodu przeniesienia wiadomości do folderu spam, wiadomości-śmieci, ustawień          
bezpieczeństwa lub podanych przez Zwycięzcę nieprawidłowych, niedziałających danych        
kontaktowych. 

7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na drukowanie, publikowanie,           
rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych konkursowych (zdjęcia, nazwisko i tekst) przez          
każdego działającego w imieniu Caliathletics. Równocześnie uczestnik konkursu zgadza się z tym, że             
Caliathletics ma prawo do wykorzystywania otrzymanych zdjęć na oficjalnej stronie          
www.caliathletics.com oraz pokrewnych oraz w  mediach społecznościowych. 

8. Biorąc udział w konkursie Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszenie jest oryginalnym             
dziełem autorskim i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Jeśli Zgłoszenie narusza             
prawo własności intelektualnej innej osoby, autor zostanie zdyskwalifikowany według wyłącznego          
uznania Caliathletics. Jeśli treść zgłoszenia jest uważana za naruszenie jakichkolwiek praw własności            
lub własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej, autor zgłoszenia na swój własny koszt broni             
lub rozstrzyga takie roszczenia. 

9. Caliathletics zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia           
konkursu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów będących poza kontrolą Caliathletics, które           
mogłyby zepsuć lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub właściwy przebieg           
konkursu. W takim przypadku Caliathletics może wybrać Zwycięzcę ze wszystkich kwalifikujących się            
zgłoszeń otrzymanych przed i/lub po (w razie potrzeby) akcji podjętej przez Caliathletics. Caliathletics             
zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdej osoby, która manipuluje lub próbuje manipulować            
przebiegiem poprowadzenia konkursu. 

Dołączając do konkursu, potwierdziłeś, zaakceptowałeś i zgodziłeś się na wszystkie zasady. 

Powodzenia, Caliathletics 
 


