Regulamin Konkursu „Bajtel Bal na Śląskim”
1. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu „Bajtel Bal na Śląskim” i 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 (dalej Organizator).
Konkurs komunikowany jest za pomocą materiałów reklamowych rozdawanych na
stoisku Stadionu Śląskiego podczas wydarzenia pn. „Festiwal Nauki”
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 25.0127.01.2020 r. i trwa od 25.01.2020 r. do 02.02.2020 r. Obsługę techniczną Konkursu
oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs jest
jednorazowy.
Wszelkie zastrzeżenia czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane
do Organizatora.
Wszystkie przesłane odpowiedzi na maila: media@stadionslaski.pl Stadionu
Śląskiego w zakresie autorskich praw majątkowych przechodzą na Stadion Śląski
z chwilą ich przesłania.
Autorskie prawa majątkowe obejmują uprawnienie do korzystania z w/w utworów, na
następujących polach eksploatacji:
1)

utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

2)
zwielokrotnianie w całości lub części bez żadnych ograniczeń ilościowych,
w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej,
elektronicznej i laserowej,
3)
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu,
sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również
przesyłanie utworów w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line,
4)

rozpowszechnianie w całości lub w części, w tym wprowadzanie do obrotu,

5)
wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których
utwór utrwalono,
6)

publiczne odtwarzanie i wystawianie,

7)
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

8)
wykorzystanie utworów, jego fragmentów oraz opracowań utworów w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

2. Uczestnictwo w Konkursie
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i może wziąć w nim każda osoba fizyczna
(dalej: Uczestnik), która jest pełnoletnia lub posiada zgodę opiekuna prawnego, nie
jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem
Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe zgodnie
z zapisami Regulaminu. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
3. Zadanie Konkursowe
Zadanie Konkursowe polega na uzasadnieniu, w której imprezie organizowanej na
Stadionie Śląskim chcesz wziąć udział i dlaczego. Uzasadnienie może składać się
z maksymalnie 300 znaków łącznie ze spacjami. Uczestnik konkursu wysyła
uzasadnienie na maila: media@stadionslaski.pl do dnia 02.02.2020 r. Wysłane
wiadomości mailowe po zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę przy
wyłanianiu zwycięzcy.
4. Wyłonienie zwycięzców
Po informacji o zakończeniu konkursu zostanie wyłonione jedno najciekawsze
uzasadnienie (autor najciekawszego uzasadnienia wybranego przez Organizatora
wygrywa Nagrodę). Wytyczne będą wskazane w materiałach reklamowych Stadionu
Śląskiego. Nagrodę stanowi możliwość bezpłatnej organizacji Bajtel Balu (imprezy
urodzinowej) na terenie Stadionu Śląskiego w pakiecie podstawowym o łącznej
wartości 1100 zł. Nagroda korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Pakiet podstawowy obejmuje wystrój sali, naczynia jednorazowe, napoje,
drobny poczęstunek, zwiedzanie stadionu oraz opiekę animatora. Rezerwacja
uzależniona jest od ilości uczestników i terminu realizacji spotkania, wyboru należy
dokonać zgodnie z poniższą tabelą.
Ilość uczestników
10-18
19-32

Dni robocze
1100 zł

Weekendy oraz święta
1100 zł
-

Zwycięzca nie może przekazać nagrody osobom trzecim, może zrzec się nagrody,
jednak za ich zrzeczenie się nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej w wiadomości mailowej, na adres
z którego wysłał odpowiedź konkursową. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania w poście informującym o wynikach konkursu imię i nazwisko
zwycięzcy.
W przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy, ten musi dostarczyć za pośrednictwem
wskazanego powyżej kanału komunikacji (mail) skan oświadczenia obejmującego
pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w Konkursie.
Jeśli Zwycięzca w terminie określonym w Regulaminie nie zgłosi się do Organizatora
lub w przypadku niepełnoletniego Zwycięzcy, nie prześle oświadczenia od opiekuna
prawnego, Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania nagrody.
Nieprzyznana nagroda przepada.
Zwycięzca może wykorzystać nagrodę do dnia 31.01.2021 r. po wcześniejszej
rezerwacji terminu potwierdzonej przez Organizatora.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędnie przekazane dane kontaktowe
skutkujące niedostarczeniem lub zwrotem nagrody na adres nadawcy.
Przyjęcie nagrody jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu „Bajtel Bal”
(dostępnego na stronie Stadionu Śląskiego www.stadionslaski.pl) przez Zwycięzcę
oraz uczestników imprezy urodzinowej.
5. Reklamacje
Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłać listem
poleconym na adres Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia
Konkursu.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie
zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.
Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez
wiadomość mailową na adres konkurs@stadionslaski.pl
6. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą
w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.

Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział
w konkursach organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o. wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunek, przez Organizatora (Stadion
Śląski Sp. z o.o.) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem
wyników do ogólnej wiadomości jak również w celach promocyjnych
i dokumentujących konkurs.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 72 miesięcy.
Każdy uczestnik posiada prawo 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.
Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w konkursach
organizowanych przez Stadion Śląski Sp. z o.o.
Decyzje dotyczące uczestników nie będą podejmowanie w sposób
zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
iod@trawipol-az.pl
7. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej stadionslaski.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
Wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa mają moc
prawną.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania
przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a ewentualne zmiany
zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja
o rozpoczęciu Konkursu, na oficjalnej stronie Stadionu Śląskiego www.stadionslaski.pl

