REGULAMIN AKCJI „SPORTBONUS DZIECIOM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Akcji ”Sportbonus dzieciom” (zwanego w dalszej częsś ci Regulaminu: „Akcją”) jest
Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie, ul. ŻŻ urawia 43 lok. 122, 00-680 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorcoś w Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430403, NIP: 5252537110,
zwana w dalszej częsś ci Regulaminu „Organizatorem”.
2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana jest do Kluboś w
Sportowych, Szkoś ł Podstawowych i Gimnazjoś w, Domoś w Kultury oraz innych osś rodkoś w i organizacji.
3. Fundatorem Nagroś d w Akcji jest Fundacja Kibica oraz Sponsor Akcji, zwane w dalszej częsś ci Regulaminu
„Fundatorem Nagród”.
4. Akcja będzie trwacś od dnia 11 pazś dziernika 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
5. Ogłoszenie zwycięzcoś w i laureatoś w nagroś d nastąpi najpoś zś niej do 21 stycznia 2018 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w kazż dym czasie postanowienś niniejszego Regulaminu, w
szczegoś lnosś ci w przypadku zmian przepisoś w prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzenś mających
istotny wpływ na przeprowadzenie Akcji.
7. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację zasad Akcji przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
8. Regulamin Akcji będzie dostępny na stronie www.sportbonus.pl oraz w siedzibie Organizatora
II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PRZEPROWADZANIA AKCJI
1.Uczestnikiem Akcji mogą bycś :
a.

Kluby Sportowe prowadzące działalnosś cś gospodarczą, w tym roś wniezż Stowarzyszenia
prowadzące działalnosś cś sportową;

b.

Sekcje działające w ramach klubu Sportowego, o ktoś rym mowa w pkt II.1.a;

c.

Druzż yny lub grupy prowadzące zajęcia sportowe lub biorące udział w rozgrywkach (nie
posiadające własnego numeru NIP). Udział tych podmiotoś w będzie wymagał kazż dorazowej
indywidualnej zgody Organizatora.

2. Udział w Akcji następuje poprzez zgłoszenie się Uczestnika do Organizatora jedynie w formie
elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.sportbonus.pl. Prawidłowe
zgłoszenie Uczestnika następuje poprzez podanie następujących danych: Nazwa klubu, nazwa sekcji, imię i
nazwisko zgłaszającego (trenera), adres (ulica i numer porządkowy, kod pocztowy, miasto), ilosś cś dzieci w
druzż ynie, adres e-mail, numer telefonu.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika jest zobowiązana do wyrazż enia zgody na udział w Akcji i
otrzymywanie informacji o jej przebiegu, w tym drogą elektroniczną i telefoniczną.
4. Dokonanie zgłoszenia do Akcji spowoduje dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie
Sportbonus (dalej: „Program”).
5. SŚ rodki zgromadzone na koncie Uczestnika, w związku z jego udziałem w Programie Sportbonus, będą
Uczestnikowi wypłacane do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni po zakonś czeniu kwartału na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnikiem będzie podmiot nieformalny,
woś wczas otrzyma taki Uczestnik sprzęt sportowy odpowiadający swoją wartosś cią sś rodkom
zgromadzonym na koncie Uczestnika na skutek uczestnictwa w Programie, pomniejszony o nalezż ny
podatek dochodowy oraz podatek VAT. W przypadku rezygnacji z Programu, Uczestnik będzie
zobowiązany skierowacś pisemną informację na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w pkt. I.1.
7. Dla Uczestnika, ktoś ry dokonał zgłoszenia w sposoś b opisany w pkt II.2 zostanie utworzona indywidualna
strona internetowa pod domeną: www.sportbonus.pl, na ktoś rej widoczna będzie informacja o ilosś ci

punktoś w osiągniętych w Akcji, a takzż e na ktoś rej będzie utworzony panel umozż liwiający oddanie głosu na
Uczestnika. Strona zostanie utworzona do 14 dni po zarejestrowaniu się.
8. Akcja polega na naliczaniu na rzecz Uczestnika punktoś w na dedykowanej Uczestnikowi Akcji stronie
internetowej przyznawanych za aktywnosś ci podejmowane przez jego sympatykoś w.
9. Punkty przyznawane są za następujące aktywnosś ci:
a. zagłosowanie na Uczestnika przez jego sympatyka poprzez podanie imienia oraz adresu
mailowego na stronie: www.sportbonus.pl, bądzś na stronie dedykowanej Uczestnikowi – 1
pkt;
b. oddanie głosu na Uczestnika przez osobę zaproszoną przez sympatyka – 1 pkt;
c. kazż dy zakup dokonany w sklepie internetowym www.sportbonus.pl u Partneroś w Sportbonus –
1 pkt;
d. podanie numeru karty płatniczej przez sympatyka Uczestnika – 3 pkt;
e. zgłoszenie podmiotu, ktoś ry zawrze umowę, na mocy ktoś rej stanie się Partnerem Sportbonus – 3
pkt.
f. pobranie aplikacji i zalogowanie się aplikacji personalizowanej przez Klub – 3 pkt.
10. Głosowanie na wybranego Uczestnika następuje poprzez podanie imienia oraz maila.
11. Głosy oddane w sposoś b opisany w pkt II.5 mogą bycś weryfikowane przez Organizatora. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowosś ci przy oddawaniu głosoś w (głosy fałszywe lub podejmowanie podejrzanych
aktywnosś ci) Organizator mozż e takie głosy odjącś z puli głosoś w oddanych na Uczestnika. Głosy mogą bycś
roś wniezż dodawane w przypadku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
12. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązkoś w z nimi związanych, w tym takzż e prawa do zż ądania
wygrania nagrody, nie mozż na przenosicś na inne osoby.
13. Żasady uczestnictwa konsumentoś w w Programie Sportbonus okresś lone zostały w Regulaminie
Uzż ytkownikoś w Programu Sportbonus, natomiast zasady korzystania ze sklepu internetowego Sportbonus
okresś la Regulamin Sklepu Internetowego Sportbonus dostępne na stronie internetowej
www.sportbonus.pl.
III. USTALENIE WYNIKÓW KONKURSU
1.
Aktywnosś ci pozwalające na przyznanie punktoś w Uczestnikoś w biorących udział w Akcji mozż na
podejmowacś w okresie okresś lonym w pkt I.4 niniejszego Regulaminu.
2.
Głosowanie odbywa się na poszczegoś lnych stronach dedykowanych Uczestnikom Akcji. Aktualne
wyniki i ilosś cś uzyskanych punktoś w widnieją na poszczegoś lnych stronach utworzonych dla Uczestnikoś w
Akcji.

3.

Ostateczne wyniki Akcji zostaną ogłoszone na stronie: www.sportbonus.pl w dniu 14 stycznia
2018 roku
IV. NAGRODY W AKCJI
1. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w niniejszej Akcji są:
a. dla 3 (słownie: trzech) Uczestnikoś w, ktoś rzy otrzymają największą ilosś cś głosoś w nagrodę stanowi
spotkanie z reprezentantami Polski podczas składania przez nich sś lubowania przez Żimowymi
Igrzyskami Olimpijskimi w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora;
b. 3 (słownie trzy) zimowiska dla 15 (słownie: piętnastu) osoś b oraz 2 (słownie: dwoś ch)
opiekunoś w w hotelu w Pruszkowie bądzś SŚ wiebodzinie ufundowane przez Sponsora Akcji. Koszt
noclegoś w, wyzż ywienia, rezerwacji sal szkoleniowych ponosi Organizator. Organizator wskazż e
lokalizację, w ktoś rej będzie miało miejsce zimowisko dla laureata Akcji. Termin zimowiska
zostanie wspoś lnie ustalony przez Organizatora i laureata;

c. 5 (słownie: pięcś ) spotkanś bądzś treningoś w z ambasadorami Akcji, ktoś rych lista jest dostępna na
stronie internetowej: www.sportbonus.pl;
d. 5 (słownie: pięcś ) voucheroś w o wartosś ci 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc i 00/100) złotych na
zakup sprzętu sportowego;
e. kazż dy Uczestnik, ktoś ry zgłosi się do Akcji i otrzyma co najmniej 30 (słownie: trzydziesś ci) głosoś w
dostanie licencję roczną na korzystanie z aplikacji mobilnej Sportbonus, ktoś ra będzie zarządzana
przez ten okres przez trenera. W sytuacji spadku ilosś ci głosoś w ponizż ej 30 (słownie: trzydziestu)
Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania licencji i dostępu do aplikacji;
f. inne nagrody, ktoś re zostaną okresś lone przez Organizatora.
2. Termin oraz lista osoś b biorących udział w zimowiskach, o ktoś rej mowa w pkt IV.1.b zostanie ustalona
wspoś lnie z Organizatorem.
3. Po upływie roku od dnia udostępnienia Uczestnikowi aplikacji mobilnej Sportbonus, o ktoś rej mowa w
pkt IV.1.e, strony okresś lą zasady dalszego korzystania z aplikacji. W okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy
poprzedzających upływ rocznego okresu Organizator poinformuje Uczestnika o koniecznosś ci ustalenia
dalszych zasad korzystania z aplikacji mobilnej Sportbonus.
4. Co tydzienś będzie przyznawana jedna z nagroś d o ktoś rej mowa pkt.1b,c,d dla najbardziej aktywnego
Uczestnika, kryterium aktywnosś ci będą ilosś ci zdobytych punktoś w w poszczegoś lnych kryteria. Kryteriami
mogą bycś warunki przyznawania punktoś w.
5. Nagrody w Akcji nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczegoś lnosś ci ekwiwalent
pienięzż ny.
V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU
1. Uczestnicy Akcji, podając swoje dane osobowe, wyrazż ają zgodę i upowazż niają Organizatora do
przetwarzania tych danych osobowych dla celoś w organizacji Akcji, wydania przyznanej Nagrody oraz
innych prawnie usprawiedliwionych celoś w Organizatora, w szczegoś lnosś ci w celach marketingowych,
obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
2. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy tresś ci
swoich danych osobowych oraz prawo zż ądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do
wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik ma w kazż dej chwili prawo do uzyskania informacji o tresś ci
przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Organizator informuje, izż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, w szczegoś lnosś ci przyznawania Nagroś d, mogą bycś
składane na adres Organizatora na pisś mie w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty wystąpienia
zdarzenia podlegającego reklamacji na adres: reklamacje@sportbonus.pl.
2. Ża datę wniesienia reklamacji uwazż a się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawieracś imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego
reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powoś d reklamacji. W przypadku dokonywania
reklamacji transakcji konieczne wskazanie jest numeru transakcji. Brak wskazania tych danych
uniemozż liwi rozpatrzenie reklamacji i nie będą one rozpatrywane.
4. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosś ci za działania osoś b trzecich, uniemozż liwiające wzięcie udziału
w Akcji przez jego Uczestnikoś w.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosś ci za podanie przez Uczestnikoś w nieprawdziwych danych.
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do Nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosś ci
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Akcji.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w kazż dym momencie trwania Akcji wykluczycś z udziału w nim Uczestnika Akcji,
w szczegoś lnosś ci odmoś wicś mu przyznania Nagrody, jezż eli podjął w stosunku do niego uzasadnione
podejrzenie działalnosś ci sprzecznej z Regulaminem.
2. Odpowiedzialnosś cś Organizatora wobec Uczestnikoś w Akcji w zż adnym przypadku nie przekroczy
wartosś ci i liczby nagroś d okresś lonych w Regulaminie i obejmuje wyłącznie winę umysś lną.
3. Odpowiedzialnosś cś Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosś ci za niemozż nosś cś odbioru lub nieodebranie Nagrody przez
Uczestnika Akcji z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za
działania i zaniechania ktoś rej Organizator odpowiada.
5. Regulamin jest jedynym dokumentem okresś lającym zasady udziału w Akcji. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wiązż ącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i
promocyjne Akcji mają jedynie charakter informacyjny.
7. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany nagroś d i terminoś w rozstrzygnięcia Akcji, a nawet
odwołania w przypadku zdarzenś losowych, w tym siły wyzż szej.
8. Niniejsza Akcja, ktoś rej warunki zostały okresś lone przez Organizatora nie jest "grą losową", "loterią
fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", ktoś rych wynik zalezż y od przypadku w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 r. Nr 201 poz.
40).

