REGULAMIN KONKURSU „MECZ 32. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY”

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia
konkursu pod nazwą „MECZ 32. KOLEJKI LOTTO EKSTRAKLASY” (określanego dalej jako
„Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie (ul.
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000239140, NIP: 5252336216, REGON:
140160689 (określana dalej jako „Organizator”).

3. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród jest Organizator oraz Partner
Oficjalny Ekstraklasy S.A. – Z.M Henryk Kania S.A.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.04.2018 roku do 18.04.2018 roku, godz.
12:00 (określanych dalej jako „Termin Konkursu”).

5. Używane w Regulaminie terminy dotyczące Rozgrywek Ekstraklasy, pisane z wielkiej
litery, bez względu na użytą liczbę mnogą lub pojedynczą, oznaczają:

1) „Rozgrywki Ekstraklasy” – rozgrywki ligowe o Mistrzostwo Polski na najwyższym
poziomie rywalizacji w piłkę nożną mężczyzn, prowadzone i zarządzane przez
Organizatora;

2) „Klub” – każdy klub piłkarski uczestniczący w Rozgrywkach Ekstraklasy.

§ 2.[Uczestnicy Konkursu]

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
spełnią warunki określone w Regulaminie (określane dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a
pojedynczo jako „Uczestnik”).

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z nim,
bądź świadczące usługi na jego rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez
względu na podstawę prawną współpracy, a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzcę Konkursu, nie można
przenosić na inne osoby.

§ 3. [Zasady Konkursu]

1. Konkurs polega na wskazaniu przez Uczestnika, który z 2. wskazanych meczów 32. kolejki LOTTO
Ekstraklasy 2017/18 chciałby zobaczyć na żywo na stadionie, oznaczeniu osoby, z którą chciałby mecz
zobaczyć oraz pisemnym uzasadnieniu wyboru danego meczu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy przedstawią najciekawsze uzasadnienia
dokonanego wyboru. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu określa §5 Konkursu.

§ 4.[Warunki udziału w Konkursie]

1. Udział w Konkursie można wziąć poprzez portal społecznościowy Facebook.

2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie poprzez udzielenie

odpowiedzi w formie komentarza pod postem, zawierającym informację o Konkursie.

3. Każda osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Konkursie, udostępnia Organizatorowi
swoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres lub adres e-mail niezbędny do wysyłki
nagrody.

4. Udział w Konkursie można brać do godz. 11:59 w dniu 18.04.2018. Wszelkie odpowiedzi
udzielone po tym terminie, nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

5. Każdy Uczestnik, oświadcza, że:
1) przedstawione przez niego pisemne uzasadnienie wyboru jest jego
oryginalnym pomysłem;

2) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych
pisemnych uzasadnień wyboru danego kandydata w całości lub we fragmentach, w
tym także poprzez umieszczenie na serwerze internetowym, na stronach
internetowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten
sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie
miejscu i czasie;

3) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie w sieci internet swojego imienia i
nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia wyników
Konkursu.

§ 5. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu]

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni 3-osobowe jury konkursowe, powołane przez Organizatora, dokonując
wedle własnego uznania oceny napisanych przez Uczestników uzasadnień.
2. Zwycięzcami Konkursu może zostać nie więcej niż 2 Uczestników. Zwycięzcami Konkursu będzie nie
więcej niż 2 Uczestników, których uzasadnienie wskazania danego klubu zostanie uznane przez jury
konkursowe za najciekawsze (określani dalej łącznie jako „Zwycięzcy”, a pojedynczo jako „Zwycięzca”).

3. Jury ma prawo wyłonić mniejszą liczbę Zwycięzców niż 2, jak również w ogóle nie przyznać
nagród w Konkursie – w sytuacji, w której według oceny jury mniej niż 4 sporządzonych
przez Uczestników uzasadnień będzie zasługiwać na nagrodę lub żadne z nadesłanych
uzasadnień nie będzie zasługiwać na nagrodę.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie stronie Organizatora w serwisie Facebook 18.04.2018

§ 6 [Nagrody]

1. Nagrodami w konkursie są:
- 2 bilety na 2 wskazane mecze 32. kolejki sezonu 2017/18 Rozgrywek Ekstraklasy, przy czym każdy ze
Zwycięzców otrzyma jeden podwójny bilet.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez wskazanie ich na portalu Facebook, w
dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przez Organizatora pocztą, na adres korespondencyjny lub
adres e-mail podany przez Zwycięzcę, lub odebrane na stadionie przed meczem 32. kolejki sezonu
2017/18 Rozgrywek Ekstraklasy.

4. Brak podania przez Zwycięzcę adresu korespondencyjnego, w terminie 1 dnia od zawiadomienia
danego Zwycięzcy o wygranej, jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę.
W takiej sytuacji prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.

5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie
mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród, ani żądania jej zamiany na ekwiwalent
pieniężny.

6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dla
celów rozliczeń podatkowych określonych w niniejszym ustępie Zwycięzca może zostać
poproszony o dodatkowe informacje lub dokumenty niezbędne na gruncie
obowiązujących przepisów prawa, co może być warunkiem wydania Zwycięzcy Nagród.

§ 7. [Postępowanie reklamacyjne]

7. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do
Organizatora, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy Zwycięzców, bezpośrednio w
siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na
jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).

8. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie
będą rozpatrywane przez Organizatora.

9. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis
przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.

10. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

1. Dane osobowe uczestników Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie,
będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i
rozliczenia Nagród, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych
produktów lub usług Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich
ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
922, z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Ekstraklasa S.A., ul. Wybrzeże

Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa).

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w związku z
udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także
rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika – w
związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9. [Postanowienia końcowe]
1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany, a Uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności związanej z Konkursem.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej
Organizatora www.ekstraklasa.org.

3. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki
Uczestników.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

