Załącznik do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Spółki
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. w Białymstoku
z dnia 18 października 2016 r.

Regulamin konkursu „MÓJ ULUBIONY MOMENT SPĘDZONY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁYMSTOKU”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu pod nazwą
„Mój ulubiony moment spędzony na stadionie miejskim w Białymstoku”.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania
Nagrody.
4. Organizatorem Konkursu jest „Stadion Miejski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Białymstoku, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP: 5423230046, REGON 2007631865.
5. Fundatorem nagrody jest „Stadion Miejski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Białymstoku.
6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 2 ust. 2;
2) Konkurs – interaktywny konkurs „Mój ulubiony moment spędzony na stadionie miejskim w
Białymstoku”.
3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4 niniejszego §;
4) Regulamin – niniejszy regulamin;
5) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.stadion.bialystok.pl oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/StadionMiejskiwBialymstoku;
6) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca
ukończone 3 lata i zgodę jej opiekuna prawnego na udział w Konkursie, będąca Fanem profilu
Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku na Facebooku, zamieszkała na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo
członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;
7) Fan – osoba, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Stadion Miejski sp. z o.o. w Białymstoku i tym
samym zyskała status Fana;
8) Konkursowy Materiał – materiały promocyjno-reklamowe- zamieszczone w chwili rozpoczęcia
Konkursu w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny.
§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany w Serwisie internetowym Organizatora oraz na portalu Facebook.
2. Konkurs będzie trwał od dnia 19 października 2016 r. od godziny 9:00 do 24 października
2016 r. do godz. 11:00.
3. W dniu 27 października 2016 r. do godzinie 11:00 na portalu Facebook zostaną opublikowane
najciekawsze zdjęcia lub prace i poddane ocenie fanów profilu firmy Stadion Miejski sp. z o. o. w
Białymstoku.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Stadionu oraz na portalu
Facebook w dniu 31 października 2016 r. o godzinie 11:00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania
przyczyn.
§ 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien przesłać zdjęcie lub pracę plastyczną
wykonaną dowolną techniką prezentującą „Mój ulubiony moment spędzony na stadionie miejskim w
Białymstoku”. Zdjęcie lub pracę należy przesłać na adres mailowy media@stadion.bialystok.pl lub pocztą
na adres: Stadion Miejski Sp. z o.o., ul Słoneczna 1, 15-323 Białystok bądź dostarczyć osobiście do
sekretariatu Stadionu z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie: „Mój ulubiony moment spędzony na
Stadionie Miejskim w Białymstoku” wraz z niniejszym oświadczeniem „Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego
Konkursu”. Każdy Uczestnik może przesłać jeden egzemplarz zdjęcia lub wykonanej pracy plastycznej
2. Zdjęcia lub prace przesłane bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w konkursie.
3. Przesyłając zgłoszenie w sposób, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;
2) spełnia warunki określone w Regulaminie;
3) wyraża zgodę na opublikowanie przesłanego zdjęcia bądź pracy oraz swojego imienia i nazwiska na
stronie www.stadion.bialystok.pl oraz na portalu www.facebook.com/StadionMiejskiwBialymstoku;

4) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli
Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, Organizator
powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§ 4. Zwycięzcy Konkursu i nagrody
1. Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze najciekawsze zdjęcia lub prace. Liczy się
kreatywność i pomysłowość wykonanego zdjęcia lub pracy.
2. Najciekawsze zdjęcia lub prace zostaną opublikowane na portalu Facebook. Zwycięzcami
konkursu będą osoby, których zdjęcia lub prace zdobędą największą liczbę polubień, czyli kliknięć „Lubię
to”.
3. Nagrodami dla Zwycięzców są: 1 x płyta z autografem Beaty Kozidrak, 2 x piłka , 3 x kubek wraz
z gadżetami firmowymi Stadionu (torba, długopis, puzzle, malowanka, kredki) przyznane 6 osobom w
następującej kolejności:
1) I miejsce: 1 x płyta z autografem Beaty Kozidrak, 1 x piłka, 1 x kubek wraz z gadżetami firmowymi
Stadionu (torba, długopis, puzzle, malowanka, kredki, smycz);
2) II miejsce: 1 x piłka, 1 x kubek wraz z gadżetami firmowymi Stadiony (torba, długopis, puzzle,
malowanka, kredki, smycz);
3) III miejsce: 1 x kubek wraz z gadżetami firmowymi Stadionu (torba, długopis, puzzle, malowanka,
kredki, smycz).
4) IV – VI wyróżnień dla każdej z osób: gadżety firmowe Stadionu (torba, długopis, puzzle, malowanka,
kredki, smycz).
4. Zwycięzcy Konkursu będą mogli odebrać nagrody w siedzibie Organizatora, tj. na Stadionie
Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 w dniach 2-7.11.2016 r. w godzinach 8:00 - 16:00.
5. Brak odbioru nagrody, o której mowa w ust. 4, w wyznaczonym czasie i miejscu jest
równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.
6. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Fundatora
nagród.
7. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Imiona, nazwiska, adres e-mail oraz inne dane Uczestników Konkursu niezbędne do wydania
nagrody będą przekazywane Organizatorowi droga elektroniczną i będą one przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, przyznania oraz wydania nagród.
2. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych, o których mowa w ust. 1 oraz na publikację przesłanych zdjęć lub prac na stronie
www.stadion.bialystok.pl
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portalu
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wykorzystanie ich w celach marketingowych.
3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.stadion.bialystok.pl przez cały czas trwania
Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego serwisu oraz w siedzibie Organizatora
do wglądu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ
na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i
Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator
ma prawo do jego wiążącej wykładni.
6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.

