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Regulamin rozgrywki „Sex Battle” podczas targów FIWE 2022

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w grywalizacji pt. „SexBattle – 
Grywalizacja Płci” (zwanej w Regulaminie „Grywalizacją”), prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, i jest wiążący 
dla Organizatora oraz Uczestników.
2. Organizatorem Grywalizacji jest International Center of Events Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-495 przy ul. Kazimierza
Gierdziejewskiego 7/48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000577106, NIP 5223039295, REGON 
362582817, (zwany w Regulaminie „Organizatorem”).
3. Grywalizacja organizowana jest w ramach Targów Fitness i Wellness FIWE 2022, organizowanych przez Organizatora w 
Warszawie w dniach 10-11 września 2022 (zwanego w Regulaminie „FIWE”).

§ 2 [Uczestnictwo w Grywalizacji]

1. W Grywalizacji mogą wziąć udział uczestnicy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych i uzyskali zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział



w Grywalizacji na zasadach opisanych w Regulaminie i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
udostępnionych w Grywalizacji w celach związanych z Grywalizacją.
2. Udział w Grywalizacji jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Udział w Grywalizacji nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług Organizatora i przez niego 
sprzedawanych.
4. Przystępując do Grywalizacji, Uczestnik dołącza do drużyny Kobiet lub Mężczyzn, dla której zbiera punkty w trakcie 
rozgrywki.
5. Przystępując do Grywalizacji, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Grywalizacji.

§ 3 [Zasady Grywalizacji]

1. Grywalizacja rozpoczyna się dnia 15.02.2022 r. o godz. 20:00 i trwa do jej zamknięcia przez Organizatora w dniu 11.09.2022r. Z
ważnych i uzasadnionych powodów Grywalizacja może zostać zamknięta przez Organizatora w trybie natychmiastowym.
2. Grywalizacja polega na uzyskiwaniu przez Uczestników punktów (zwanych w Regulaminie „Punktami”) dla danej drużyny 
Kobiet lub Mężczyzn (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestników) w celu uzyskania nagród dla drużyny określonych 
w Regulaminie.
3. Punkty przyznawane są Uczestnikom za:
a) osiągnięcie wyznaczonych przez Organizatora czynności (zwanych w Regulaminie „Akcjami”).
b) osiągnięcie określonych w Regulaminie rezultatów podczas Targów w dniach 10-11 września 2022 (zwanych w 
Regulaminie „Osiągnięciami”)
4. Wykaz Akcji oraz liczbę Punktów przyporządkowanych danej Akcji, określa grafika nr 1:



5. Wykaz Osiągnieć oraz liczbę Punktów przyporządkowanych danego Osiągnięcia, określa grafika nr 2:





6. Jeden Uczestnik tylko raz może uzyskać Punkty za daną Akcję w jednym miesiącu i tylko raz jedno Osiągnięcie 
(obecność) i jeden raz na jednym stoisku wystawcy.
7. Jeden Uczestnik może uzyskiwać Punkty równolegle w ramach kilku Akcji i Osiągnięć.

§ 4 [Przebieg Grywalizacji]
1. Nadzór nad przebiegiem Grywalizacji sprawuje Komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (zwana w 
Regulaminie „Komisją”).
2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Akcji/Osiągnięć oraz wykluczenia z udziału w Grywalizacji tych 
Uczestników, których działania są sprzeczne z zasadami Grywalizacji, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub 
Regulaminem FIWE, a w szczególności Uczestników, którzy:
a) tworzą fikcyjne profile w social mediach/ podają błędne deklaracje (sprzeczne z innymi, wcześniej udzielonymi),
b) posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w Grywalizacji,
c) swym działaniem (w tym umieszczanymi w social mediach FIWE treściami) naruszają prawo lub dobre obyczaje lub 
prawa osób trzecich.
3. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestników, którzy w ramach Grywalizacji reklamować będą inne 
marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

§ 5 [Nagrody]
1. Dla drużyny, która osiągnie większą liczbę Punktów poprzez zsumowane wyniki Uczestników przewidziane są nagrody 
(zwane w Regulaminie „Nagrodami”). W przypadku uzyskania remisu, Organizator zobowiązuje się do duplikacji nagród i 
przydzielenie puli nagród każdej z drużyn.
2. Listę nagród prezentuje Grafika nr 3:





3. Uczestnikom nie przysługuje prawo zamiany Nagród na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych Akcji i Osiągnieć, o których poinformuje użytkowników 
poprzez zamieszczenie adnotacji w zakładce /sexbattle na stronie www.fiwe.pl

§ 6 [Polityka prywatności]
1. W ramach Grywalizacji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników. Wszelkie informacje dotyczące 
przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności: https://fiwe.pl/polityka-
prywatnosci/, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszych warunków.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Grywalizacji INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000577106, NIP: 5223039295, REGON: 362582817 pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. 
Kazimierza Gierdziejewskiego 7/48.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia grywalizacji oraz przekazania nagród, a także rozpatrzenia 
reklamacji przez INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS sp. z o.o..
4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody
5. Podanie danych jest warunkiem poprawnego zliczania punktów i wzięcia udziału w Grywalizacji i Uczestnik jest 
zobowiązany do ich podania. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika 
we wszystkich Akcjach i Osiągnięciach Grywalizacji;
6. Organizator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania w
celu usprawnienia prowadzenia Grywalizacji. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies 
umożliwia badanie preferencji użytkowników.

§ 7 [Reklamacje]
1. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Grywalizacji może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty 



wystąpienia powody reklamacji, wyłącznie w formie pisemnej na adres:
• International Center of Events Sp. z o.o.
• Dział Reklamacji,
• 02-495 Warszawa, ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 48.

2. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności 
faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego 
reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer 
rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Reklamacja winna być podpisana 
własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu 
zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 8 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.fiwe.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem określa regulamin targów FIWE dostępny pod 
adresem: https://fiwe.pl/regulamin-dla-odwiedzajacych/ oraz polityka prywatności dostępna pod adresem: 
https://fiwe.pl/polityka-prywatnosci/
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność udziału w Grywalizacji na skutek przerw i innych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu www.fiwe.pl, a także trudności w dostępie social mediów FIWE, które są lub 
mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których 
usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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