
REGULAMIN KONKURSU

Widzewskie Mikołajki

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  konkursu  „Widzewskie  Mikołajki”,  zwanego  dalej  „Konkursem”,  jest
Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  Kibiców  „Tylko  Widzew”  z  siedzibą  w  Łodzi  przy
ul. Czernika1/3 (92-538) zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Współorganizatorami konkursu są:

a) „Miejska Arena Kultury i Sportu” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy al.  Ks. Biskupa
Bandurskiego 7 (94-020).

b) Widzew Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.

3. Czas trwania Konkursu: 3 grudnia – 8 grudnia.

4. Przedmiotem Konkursu przygotowanie pocztówki z życzeniami dla św. Mikołaja.

§2.
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda niepełnoletnia osoba fizyczna.
Osoby niepełnoletnie, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców
lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

2. W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy,  współpracownicy  lub  przedstawiciele
Organizatora oraz współorganizatorów, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny
rozumie  się  na  potrzeby  Konkursu:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,
rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Biorąc  udział  w  Konkursie  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  udział  w  nim  na  zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie,  w tym na  gromadzenie  i  przetwarzanie  danych
zwycięzców  konkursu  przez  Organizatora  na  potrzeby  organizowanego  Konkursu.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.tylkowidzew.pl.

§3.
ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przygotowanie pocztówki do św. Mikołaja.

2. Pocztówka musi zawierać życzenia dla Św. Mikołaja.

3. Pocztówka ma być wykonana w formacie A5. Wzorzec pocztówki zamieszczony został w
Załączniku niniejszego Regulaminu.

4. Na każdej pocztówce muszą znaleźć się dane uczestnika:

a) Imię i nazwisko dziecka.

b) Numer telefonu kontaktowego do rodzica lub opiekuna prawnego.
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c) Adres e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Pocztówka może być wykonana dowolna metoda plastyczną.

6. Pocztówki  będą  zbierane  w  dniu  8  grudnia  podczas  inauguracji  Widzewskiej  Choinki
zlokalizowanej przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138.

§4.
WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 laureatów, których prace zostaną uznane przez Jury
za  najlepsze  pod  względem  estetyki,  unikatowości,  ciekawości  i  stylu.  Każdy  Laureat
otrzyma jedną Nagrodę. 

2. Laureaci o wynikach Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 grudnia 2018 roku.

4. Odbiór nagród nastąpi w dniu 15 grudnia 2018 roku o godzinie 11.00.

§5.
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe: 

a) 3 zaproszenia dla 3  osób na mecz Widzewa Łódź rozgrywany na stadionie przy al.
Piłsudskiego 138 w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019.

b) 3 zaproszenia dla 3 osób na rewię na lodzie „Masza i niedźwiedź”  w Atlas Arenie.

c) Koszulka meczowa z autografami piłkarzy Widzewa Łódź.

d) Piłka z autografami piłkarzy Widzewa Łódź.

e) Rękawice bramkarskie z autografami bramkarzy Widzewa Łódź.

f) Szal klubowy Widzewa Łódź.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.

3. Zwycięzca potwierdza odebranie nagrody wypełniając protokół odbioru nagrody.

4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca
ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne
oświadczenie na piśmie.

5. Nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych, którzy potwierdzają
odbiór nagrody wypełniając protokół odbioru nagrody.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przyznanej nagrody.

§6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  od  uczestników  i  zwycięzcy  jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czernika
1/3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na  zasadach przewidzianych
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w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).

2. Dane  osobowe  uczestników  i  zwycięzcy  będą  przetwarzane   w   celu  organizacji
i przeprowadzenia Konkursu „Widzewskie Mikołajki”.

3. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne
do udziału w Konkursie.

4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator  będzie  zbierał  od  uczestników  dane  określone  w  §3.  Ust.  4  niniejszego
Regulaminu.

6. Uczestnikom Konkursu  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do  Generalnego  Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach Konkursu.

8. Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  Konkursu  nie  będą  przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane  uczestników  Konkursu  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

10. Dane  uczestników  Konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny
do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i ogłoszenia wyników, czyli do dnia 15
grudnia 2018 roku.

§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  w  każdym  czasie  bez  podania
przyczyny.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2018 r. 
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ZAŁĄCZNIK
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