REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Kibicuj i zyskuj”
Definicje
1.
„Organizator” Fundacja Kibica, ul. Żurawia 43 lok. 122, 00-680 Warszawa (KRS:
0000430403 oraz NIP: 5252537110). Organizator może powierzać wykonanie czynności
związanych z Konkursem osobom trzecim.
2.
„Fundator” – podmiot fundujący Nagrody konkursowe. Fundatorem Nagród
konkursowych jest Organizator.
3.
„Konkurs” – Konkurs „Kibicuj i zyskuj.” opisany niniejszym Regulaminem,
organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
4.
„Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz
Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
5.
„Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sportbonus/wislaplock, w
którym organizowany jest Konkurs.
6.
„Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną nie prowadzącą
działalności gospodarczej w obszarze objętym Konkursem, który dokonał prawidłowego i
skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające
do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
7.
„Zadanie Konkursowe” – polecenie przez Uczestnika Konkursu jak największej liczbie
osób zapisania się na otrzymywanie bezpłatnego newsletter’a Sportbonus zgodnie z zasadami
opisanymi w Regulaminie, przy czym Zadanie Konkursowe uważa się za wykonane jeśli co
najmniej dziesięć osób, którym został polecony newsletter zapiszą się na jego otrzymywanie
oraz potwierdzą chęć jego otrzymywania.
8.
„Nagrody” – ufundowane przez Fundatora, nagrody dla Uczestników Konkursu,
wskazane w treści postanowień §9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych
Regulaminem.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.
2.
Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na
zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
3.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
4.
Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8 - 10
Regulaminu.
§ 2.
Obszar
Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w
Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet.
§ 3.
Czas trwania Konkursu
Konkurs odbywa się w okresie od dnia 29.09.2016 roku godz. 12.00 (data rozpoczęcia
Konkursu) do dnia 31.10.2016 r. godz. 23.59 (data zakończenia Konkursu).
§ 4.
Uczestnictwo w Konkursie
1.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny z tym zastrzeżeniem, iż uczestnictwo
w Konkursie wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, na zasadach opisanych w § 5 ust. 3
Regulaminu. Do Konkursu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, które:
a) zamieszkują i pracują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych,
c) spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie,
d) nie biorą jednocześnie udziału w innym konkursie organizowanym przez Organizatora.
2.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie
organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób.
Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

3.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Konkursu, manipulowania
przebiegiem lub wynikami Konkursu, próby wyłudzenia Nagrody, zwłaszcza poprzez
podawanie adresów e-mail generowanych przez Uczestnika na potrzeby Konkursu lub
wykorzystywanie fikcyjnych adresów e-mail lub innych danych (w tym danych firmy) oraz
naruszenia zasad współżycia społecznego, Organizator może wykluczyć Uczestnika z konkursu
ze skutkiem natychmiastowym lub nie dopuścić użytkownika do udziału w Konkursie.
§ 5.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
1.
Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana
uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie, wskazane w szczególności w treści postanowień § 4 Regulaminu, winna dokonać
zgłoszenia swej osoby na Konkurs zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.
2.
Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie w terminie
wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.
3.
Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia
swojego udziału w Konkursie, ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:
a) w okresie trwania Konkursu, wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu, wejść na
stronę internetową Serwisu i wykonać Zadanie Konkursowe tj. podać rekomendowane adresy
e-mail (przy czym nie mogą to być adresy e-mail w ramach jednej domeny pocztowej.
Rekomendowany adres email nie może być potwierdzany z adresu, z którego korzystał
użytkownik go rekomendujący),
b)
podać
w
formularzu
zgłoszeniowym:
adres
e-mail;
c) zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu,
d) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „wyślij” oraz później potwierdzić
rejestrację poprzez kliknięcie w otrzymany na podany adres e-mail link.
4.
Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu ma prawo do wyrażenia zgody na
otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących
usług świadczonych oraz oferowanych towarów przez Organizatora oraz podmioty powiązane
z Organizatorem. Przedmiotowej zgody Uczestnik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w
Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonej w
formularzu zgłoszeniowym formuły o treści:
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres
e-mail informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych
towarów przez Fundacja Kibica, ul. Żurawia 43 lok. 122, 00-680 Warszawa (KRS: 0000430403
oraz NIP: 5252537110). zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną."
5.
Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 (to jest po dniu
31.10.2016 r godz. 23:59 nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

6.
Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści
postanowień § 3, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim poddaniu ich
weryfikacji, czy spełniają warunki uprawniające do ich przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dany
użytkownik nie spełnia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w
szczególności na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, zostanie on wykluczony od
udziału w Konkursie
7.
Jeden adres e-mail może być rekomendowany tylko raz. Jeżeli użytkownik poda adres
e-mail już rekomendowany otrzyma stosowną informację z prośbą o podanie nowego adresu email.
§ 6.
Dane osobowe
1.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora, spółkę Hotel Reservation Service Robert Ragge
GmbH oraz spółkę SARE S.A., w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
i wyłonienia zwycięzców.
2.
Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Uczestnik Konkursu uprawniony do ich
otrzymania, zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora
Konkursu.
3.
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4.
Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie
danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę
na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w
szczególności w Serwisie.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Uczestnika,
w tym informacji o firmie, w której pracuje. W przypadku zauważenia nieprawidłowiści może
zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, a tym samym o nie przekazaniu mu
Nagrody.
§ 7.
Zadanie Konkursowe
1.
Poprzez wykonanie Zadania Konkursowego rozumie się polecenie przez Uczestnika
Konkursu jak największej liczbie znajomych osób oraz zapisanie się na otrzymywanie
bezpłatnego newsletter’a Sportbonus przez te osoby.

2.
Do Uczestnika Konkursu po wpisaniu jego adresu e-mail zostaje wysłany mailing, w
treści którego znajduje się link do Strony Konkursowej. Na Stronie Konkursowej znajduje się
formularz zgłoszenia do Konkursu. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem
uczestnictwa w Konkursie.
3.
W formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej Uczestnik Konkursu wpisuje adresy email osób, którym chciałby polecić zapisanie się na otrzymywanie bezpłatnego newsletter’a
Sportbonus. Do wszystkich osób, które zostały podane przez Uczestnika Konkursu zgodnie z
postanowieniami niniejszego ustępu, zostaje wysłany mailing z informacją, kto podał adres email danej osoby. W treści wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim znajduje się
również link potwierdzający zapisanie się na otrzymywanie bezpłatnego newsletter’a oraz link
do Strony Konkursowej.
Zadanie Konkursowe zostaje zaliczone jako wykonane jeżeli co najmniej dziesięć z osób,
którym Uczestnik Konkursu polecił zapisanie się na newsletter’a, zapisze się na jego
otrzymywanie.
4. Mailing, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zawierający informację o tym kto podał adres
e-mail danej osoby, będzie oznaczony w taki sposób, że adresatem tej wiadomości będzie
dany Uczestnik, który w formularzu wpisał te adresy e-mail. W polu „nadawca” wiadomości
e-mail będzie podany adres e-mail tego Uczestnika Konkursu, co Uczestnik przyjmuje do
wiadomości i wyraża na to zgodę.

§ 8.
Brak zgłoszeń do Konkursu
W przypadku, gdy do udziału w Konkursie nie zgłosi się żaden Uczestnik Nagrody ulegają
przepadkowi.
§ 9.
Nagrody Konkursu
1.
W Konkursie przewidziano następujące Nagrody – bilet na wskazany przez
Organizatora mecze Wisły Płock w postaci kodu, który Uczestnik Konkursu może wymienić w
kasie Wisły Płock na bilet.
2.

Nagrody wydaje spółka SARE S.A.

3.
Organizator oświadcza, że wartość każdej z Nagród nie przekracza kwoty 200 PLN
(dwieście złotych), o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc
są one wolne od podatku dochodowego. Przeprowadzenie Konkursu ma na celu promocję i
reklamę Organizatora.
§ 10.
Wydanie Nagród

1.
Uczestnik Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą
elektroniczną na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. W powiadomieniu będzie znajdował się unikalny kod, który Uczestnik będzie
mógł wymienić na wskazany przez Organizatora bilet na mecz Wisły Płock na terenie RP do
31.12.2016 r.
2.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody, opisanej w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub
ekwiwalent pieniężny.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu
błędnych danych potrzebnych do dostarczenia kodu.
§ 11.
Odpowiedzialność
1.
Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w
związku ze zgłoszeniem do Konkursu, ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu, który dokonał
zgłoszenia.
2.
Organizator oraz SARE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za treść zgłoszenia do
Konkursu.
3.
Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z
Konkursu.
§ 12.
Reklamacje
1.
Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w
formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
2.
O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje data
nadania reklamacji.
3.

Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.

4.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5
poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie

powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają
warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2.
Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie
Organizatora.
3.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
4.
Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego
Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o
gotowości i dyspozycyjności jego przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających
na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu.
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.

