
Regulamin Konkursu “Zabierz Rodzinę na mecz” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Głównym organizatorem Konkursu współorganizowanego przez GKS Łokietek 

Brześć Kujawski jest fundator Nagród, w tym wypadku Winner Sports, ul. 

Smocza 4, 87-800 Włocławek 

2.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pt. 

„Zabierz Rodzinę na mecz” (dalej: „Konkurs”). 

3.  Konkurs jest przeprowadzony na profilu GKS Łokietek Brześć Kujawski w 

postach konkursowych w serwisie Facebook, zwany dalej  Fanpage. 

4.  Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5.  Organizator    oświadcza,    że    Konkurs    nie    jest    grą    losową,    loterią 

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

od  przypadku,  ani  żadną  inną  formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,). 

6.  Organizator  oświadcza,  że  Konkurs nie  jest  stworzony, administrowany,  ani 

w  żaden  sposób sponsorowany,  popierany,  zarządzany  ani  powiązany  z 

podmiotami  zarządzającymi  lub  będącymi właścicielami serwisu 

społecznościowego Facebook.com,  za  pośrednictwem  którego  można  wziąć 

udział  w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z 

udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. Organizator 



oświadcza, że  serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez 

każdego uczestnika. 

7.  W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do 

wglądu we wpisie informującym  o  konkursie  na  oficjalnym profilu klubu na 

Facebooku oraz na stronie internetowej klubu pod adresem 

www.gkslokietekbrzesckujawski.pl 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie może wziąć udział każdy. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne. 

3.  Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu 

zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w 

Regulaminie oraz je akceptuje. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy 

innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a 

także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków  najbliższej  rodziny  uznaje 

się  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków  i  osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 

§3 

PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA 

 



1. Konkurs  trwa  od  chwili  publikacji  postu  konkursowego  na  tablicy 

Współorganizatora przez okres 7 dni od daty publikacji tego postu. 

2.  Konkurs  obejmuje publikację  zdjęcia konkursowego  pod postem 

konkursowym na fanpagu GKS Łokietek Brześć Kujawski. 

3.  Odpowiedź, w formie publikacji zdjęcia konkursowego wykonanego przez 

uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem 

konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do 

Współorganizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe. 

4. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać minimum dwie osoby 

spokrewnione ze sobą na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim, na tle 

trwającego meczu piłki nożnej, którego dotyczy post konkursowy.  

5.   Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie, której zdjęcie 

konkursowe zbierze najwięcej polubień lub innych reakcji. 

6. W przypadku publikacji tego samego zdjęcia konkursowego przez kilku 

uczestników, w konkursie brane będzie pod uwagę zdjęcie opublikowane 

wcześniej. 

7.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa 

złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować 

będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o  przyznaniu nagród 

uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.  

8. Nagrodą w konkursie jest voucher zakupowy o wartości 100 zł do 

wykorzystania na zakup sprzętu i odzieży sportowej marki Masita w 

internetowym sklepie www.winnersklep.pl  

9.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpagu GKS Łokietek Brześć 

Kujawski po upływie 7 dni od publikacji posta konkursowego  

http://www.winnersklep.pl/


10.  Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Współorganizatorem przez 

wiadomość prywatną w dniu poinformowania ich o zwycięstwie w  Konkursie, w 

celu odebrania Nagrody. 

11. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą 

nagrody. 

12. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny 

produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

13. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania 

Nagrody na osoby trzecie. 

§4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: gkslokietek@gmail.com, nie 

później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając 

dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego 

regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania. 

3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą 

e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator 



2. Osoba, która przystępuje do Konkursu tym samym wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie 

z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) na 

wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie 

określonym w Regulaminie. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych 

przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego 

Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i 

zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości 

księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania 

jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o 

ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu 

administratorowi danych. 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie 

uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 



cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u 

Organizatora. 

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z 

Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnego Klubu Sportowego 

Łokietek, na fanpagu klubu oraz stronie internetowej klubu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od 

ich ogłoszenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji 

wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub 

dopuszczających do udziału w konkursie. 6. W sytuacjach, które nie zostały 

opisane w niniejszym regulaminie, zawsze obowiązują postanowienia 

Organizatora. 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania przesłanych materiałów, w tym wizerunku osób na zdjęciach, w 

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, 

nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych GKS 

Łokietek Brześć Kujawski 

7. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska 

na fanpagu GKS Łokietek Brześć Kujawski i na stronie internetowej w przypadku 

przyznania nagrody. 

 


