
Regulamin Akcji “Stal Dzieciom – Zawsze Razem” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji ”Stal Dzieciom – Zawsze Razem” (zwanego w dalszej części Regulaminu: „Akcją”) 

jest Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców 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 części Regulaminu „Organizatorem”. 

2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skierowana jest do Szkół znajdujących 

się na terenie powiatu Gorzowskiego oraz rodziców dzieci uczęszczających do tych Szkół. 

3.  Partnerem Akcji jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A.. z siedzibą przy ul. Kwiatowej 55, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307090, 

NIP: 5993030700, zwana w dalszej części  Regulaminu „Partnerem”. 

4. Fundatorem Nagród w Akcji jest Fundacja Kibica oraz Stal Gorzów Wielkopolski S.A., zwane w dalszej 

części Regulaminu „Fundatorem Nagród”. 

5. Akcja będzie trwać od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 11 maja 2018r , z możliwością jej przedłużenia na 

kolejny okres wskazany w publicznym komunikacie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego Regulaminu, w 

szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających 

istotny wpływ na przeprowadzenie Akcji. 

7. Przystąpienie do  Akcji oznacza akceptację zasad Akcji przedstawionych w niniejszym Regulaminie. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PRZEPROWADZANIA AKCJI 

1. Akcja przeznaczona jest dla Szkół znajdujących się na terenie powiatu Gorzowskiego, które zgłosiły swój 

udział w Akcji poprzez podpisanie oświadczeń o zgodzie na przystąpienie do Akcji.  

2. Akcja będzie prowadzona poprzez dystrybucję przez Szkołę biorącą udział w Akcji Kart Drużyny, które 

będą zawierały informacje o akcji i sposobie głosowania. 

3. Akcja polega na oddaniu głosu na dedykowanej Akcji stronie internetowej, po dokonaniu wyboru Szkoły, 

na którą Uczestnik chce oddać głos oraz po wskazaniu swojego imienia oraz adresu e-mail. 

4. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia do Akcji będzie miała ukończone 18 lat (osoba 

pełnoletnia). Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wygrania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

5. W Akcji mogą brać udział osoby, o których mowa w pkt II.4, które w okresie trwania Akcji oddadzą głos 

w trybie określonym w pkt II.3 (dalej: „Uczestnik”). Oddanie głosu na Szkołę biorącą udział w Akcji 

spowoduje dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie Sportbonus (dalej: „Program”). Nie jest 

możliwe oddanie głosu w Akcji bez jednoczesnej rejestracji jako Użytkownika Programu Sportbonus. 

6.  Zasady uczestnictwa konsumentów w Programie Sportbonus określone zostały w Regulaminie 

Użytkowników Programu Sportbonus, natomiast zasady korzystania ze sklepu internetowego Sportbonus 

określa Regulamin Sklepu Internetowego Sportbonus dostępne na stronie internetowej 

www.sportbonus.pl. 

7. Głosowanie następuje wizytę na stronie www.stalgorzow.pl/Dzieciom, gdzie uczestnik będzie 

zobligowany do wskazania swojego imienia oraz adresu e-mail. 

8. Z jednego adresu e-mail głos może być oddany tylko raz. 

9. Szkoła, która wyraziła zgodę na przystąpienie do Akcji w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym, 

zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o przystąpieniu do Akcji na swojej stronie internetowej, a 



także na stronach profilowych Szkoły na portalach społecznościowych, a także do dystrybucji Kart Drużyny 

oraz plakatów informacyjnych o Akcji. 

 

III. USTALENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Głosy na Szkoły biorące udział w Akcji można oddawać w okresie określonym w pkt I.5 Regulaminu. 

2. Głosowanie odbywa się na stronie konkursowej wskazanej w pkt II.3 Regulaminu. 

3. Liczba głosów oddanych na Szkołę biorącą udział w Akcji jest widoczna na stronie konkursowej 

określonej w pkt II.3 Regulaminu. 

4. W celu ustalenia wyników Akcji Organizator powołuje Komisję w składzie 3 osób, czuwających nad 

przebiegiem Akcji, realizujących wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania w związku z 

przeprowadzeniem Akcji.  

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja obliczy głosy i na tej podstawie ustali zwycięzcę 

Akcji, który otrzymał największą liczbę głosów, a także Szkoły, którym przysługuje Nagroda określona w 

pkt IV.1.a. 

6. Zwycięzca Akcji oraz Szkoły, którym przysługuje Nagroda określona w pkt IV.1.a zostaną ogłoszeni 

w dniu 28 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej. 

 

IV. NAGRODY W AKCJI 

1. Nagrody (dalej: „Nagroda”) w Akcji zostaną przyznane w następujący sposób: 

a. każda Szkoła, która otrzyma co najmniej 200 (słownie: dwieście ) głosów otrzyma 20 biletów na 

mecz Stali Gorzów i aplikację mobilną ; 

b. Dla trzech szkół, które otrzymają największą liczbę głosów oddanych w niniejszej Akcji oprócz 

Nagrody określonej w pkt IV.1.a zostanie również zorganizowana wizyta przedstawicieli Drużyny 

Stal Gorzów, której koszt zostanie poniesiony przez Organizatora.  

2. Liczba oraz skład osobowy przedstawicieli Drużyny Stal Gorzów zostanie wybrany przez Partnera w 

miarę możliwości kadrowych i osobistych członków Drużyny Stal Gorzów. Wizyta nie może się odbyć 

później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Partnerem. 

3. Nagrody w Akcji nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent 

pieniężny. 

 

V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU 

1. Uczestnicy Akcji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do 

przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Akcji, wydania przyznanej Nagrody oraz 

innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w szczególności w celach marketingowych, 

obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. 

2. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania 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 każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych 

danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Organizator informuje, iż 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 szczególności przyznawania Nagród, mogą być 

składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji pod rygorem 

utraty prawa do zgłoszenia reklamacji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 



3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego 

reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 

zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału 

w Akcji przez jego Uczestników. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych. 

Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika Akcji. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Akcji, 

w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione 

podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Akcji w żadnym przypadku nie przekroczy wartości 

i liczby nagród określonych w Regulaminie i obejmuje wyłącznie winę umyślną. 

3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody przez 

Uczestnika Akcji z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za 

działania i zaniechania której Organizator odpowiada. 

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji. W kwestiach 

nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe i 

promocyjne Akcji mają jedynie charakter informacyjny. 

7. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia Akcji, a nawet 

odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

8. Niniejsza Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora nie jest "grą losową", "loterią 

fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy 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). 


