Regulamin Konkursu
„Kibicuj i graj z nami”

§1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Kibicuj i graj z nami” oraz sponsorem nagród jest Stadion
Śląski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, KRS: 0000477883,
REGON: 243373827, NIP: 954-274-52-09 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na Stadionie Śląskim, w Strefie Kibica, podczas mistrzostw
świata w piłce nożnej „Katar 2022”.

3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.
5. Konkurs będzie przeprowadzony podczas mistrzostw świata w piłce nożnej „Katar 2022”,
w następujących terminach:
a) 22.11.2022 r. – mecz Polska-Meksyk
b) 26.11.2022 r. – mecz Polska-Arabia Saudyjska
c) 30.11.2022 r. – mecz Polska-Argentyna
§2.
Uczestnictwo w Konkursie
1.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne, dobrowolne i może wziąć w nim każda osoba
fizyczna (dalej: Uczestnik), która posiada bilet wstępu na Strefę Kibica oraz wyraża chęć
uczestniczenia w Konkursie.

2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów
zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest
małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki),
ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

3.

Uczestnicy tworzą 3 grupy 3 osobowe, każda grupa otrzyma po 7 pytań. Konkurs polegał
będzie na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane przez dziennikarza pytanie lub
poprawne wykonanie zadania. Wygrywa grupa, która otrzyma łącznie najwięcej punktów.
Uczestnicy mogą naradzać się w swoich grupach.

4.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) być Uczestnikiem Strefy Kibica na Stadionie Śląskim,

b) wyrażać chęć uczestnictwa w Konkursie.
5.

Uczestnik na jedno pytanie może udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi.

6.

Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę za udział w Konkursie.

7.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnik może
skontaktować się z Organizatorem drogą mailową przesyłając wiadomość na adres:
media@stadionslaski.pl.

8.

Przystąpienie do udziału w Konkursie w sposób opisany w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu
stanowi akceptację Regulaminu Konkursu „Kibicuj i graj z nami”.

9.

Uczestnikowi podczas Konkursu zabrania się używania telefonu komórkowego oraz innych
pomocy. Jedyną pomocą dla Uczestnika może być wsparcie ze strony innych Uczestników
swojej grupy.

§3.
Zadania Konkursowe
1. Zadaniem Uczestników jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie lub
poprawne wykonanie zadania.

§4.
Wyłonienie zwycięzców, Nagrody

1. W Konkursie grupy Uczestników będą mogły zająć pierwsze, drugie lub trzecie miejsce,
będzie ono przyznane zgodnie z otrzymanymi łącznie punktami. Za jedną poprawną
odpowiedź lub jedno poprawnie wykonane zadanie grupie, do której należy Uczestnik
wykonujący poprawnie zadanie lub udzielający poprawnej odpowiedzi jest przyznawany
jeden punkt.
2. Organizator wyłania zwycięzców Konkursu wg. wytycznych dostępnych w niniejszym
Regulaminie.
3. Nagrodę w Konkursie stanowią:
a) 1 miejsce – 3 piłki meczowe,
b) 2 miejsce – 3 szaliki dwustronne,
c) 3 miejsce – 3 piłki antystresowe.
4. Wartość Nagrody wynosi
a) 1 piłka meczowa – 80zł brutto,
b) 1 szalik dwustronny – 22zł brutto,

c) 1 piłka antystresowa – 9 zł brutto.
Każdemu Uczestnikowi zostanie przyznana jedna nagroda w zależności od zdobytego miejsca
w Konkursie.
5. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem zwycięzcy Nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, jednak nie przysługuje mu prawo zamiany Nagrody, w
tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
7. Miejsca zostaną przyznane grupom zgodnie z ilością zdobytych punktów. O miejscu, które
zajęli Uczestnicy zostaną poinformowani pod koniec Konkursu.

§5.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej i przesłać listem
poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu, przez cały czas trwania
Konkursu, a także w terminie do 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja dla swojej skuteczności powinna wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię,
nazwisko, adres korespondencyjny) oraz wskazanie przyczyn jej wniesienia.

3. Odpowiedź w sprawie skutecznie złożonej reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w
piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniesionej przez
niego reklamacji listem poleconym na adres wskazany w treści reklamacji. Reklamacje
rozpatruje Organizator Konkursu.

5. Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez
wiadomość mailową na adres: media@stadionslaski.pl.

6. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§6.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego konkursu jest
Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których
mowa poniżej należy kontaktować ́ się z Inspektorem Ochrony Danych adresem e-mail:
iod@stadionslaski.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, weryfikacji
prawa Zwycięzcy do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy
Zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem
podatkowym.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres,
numer telefonu kontaktowego, dane właściwego urzędu skarbowego, numer identyfikacji
podatkowej lub PESEL (do rozliczenia nagrody zgodnie z przepisami podatkowymi). Podanie
wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie

5. Dane będą ̨ przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tylko w celu
i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać
przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody, jak również innym podmiotom biorącym
udział w realizacji Konkursu, świadczącym usługi pocztowe w celu doręczenia korespondencji
związanej z Konkursem, w tym Nagród, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
informatyczne, drukarskie, płatnicze, prawnicze, księgowe.

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest wzięcie udziału w
konkursie. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit.
c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze jakim jest rozliczenie podatkowe przyznanych nagród.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do
czasu cofnięcia zgody.

8. Każdy uczestnik posiada prawo cofnięcia wyrażonej zgody, żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu przez
Administratora Danych, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji
marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

§7.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.stadionslaski.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa mają moc prawną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem e-mail: media@stadionslaski.pl. Odpowiedzi udzielane będą w
terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób
oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre
obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy.
Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagród w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu lub do odwołania
Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

7. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby chętnych do udziału w
Konkursie, Konkurs nie odbędzie się.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

