
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU na  Jednodniową Nazwę  Stadionu Miejskiego w Gliwicach. 
 
  
 
Organizatorem Konkursu jest GKS „Piast” S.A. zwany dalej Organizatorem. 
 
I. Uczestnictwo w Konkursie 
a. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: 
a/  zapoznała się z regulaminem konkursu, 
b/ wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, 
c/  poda imię, nazwisko, adres zamieszkania, własny adres mailowy i osobisty numer telefonu. /  Organizator jest 
administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  Dane osobowe Uczestników będą 
przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata 
oraz wręczenia nagród w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz w celach 
marketingowych/ 
d/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału 
w Konkursie oraz ubiegania się o Nagrodę w Konkursie opisaną w niniejszym Regulaminie. 
e/ W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora i firm pracujących na zlecenie 
Organizatora przy przedsięwzięciach reklamowych i administracyjnych  oraz członkowie ich najbliższej rodziny 
/małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznaniu Nagrody, a w wypadku 
zatajenia informacji o pokrewieństwie lub powiązaniu Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody lub 
odszkodowania w wysokości wartości Nagrody. 
f/ Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
g/ Uczestnik, który przystąpił do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów reklamowych 
związanych z Konkursem. 
 
II. Czas trwania Konkursu. Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu. 
 

a. Zgłoszenia można nadsyłać od dnia 8.03.2012  do północy 19.03.2012 włącznie. 
 

b. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 21 marca 2012 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 marca 
2012. Wynik Konkursu będzie widoczny na stronie internetowej  Klubu  - www.piast-gliwice.eu  Zostanie również 
ogłoszony podczas meczu inaugurującego wiosenne rozgrywki 23 marca 2012. 
 

c. W ramach publikacji wyników Konkursu, Organizator na liście laureatów będzie podawał imię i nazwisko laureata 
oraz miejscowość zamieszkania. 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. Zasady Konkursu 
a. Zadaniem Uczestnika, który spełni warunki udziału w Konkursie opisane w Rozdziale II Regulaminu, jest 
wymyślenie nazwy stadionu  i wypełnienie zgłoszenia konkursowego oraz przesłanie go  na klubowy adres Działu 
Marketingu : marketing@piast-gliwice.eu lub pocztą na adres: GKS „Piast” S.A. (Stadion Miejski) ul. Okrzei 20,  
44-122 Gliwice 
b. Wśród nadesłanych propozycji zwycięzcę wybierze 5-cioosobowe jury. Ogłoszenie wyników nastąpi zgodnie  
z zasadami opisanymi w punkcie III.b. 
 
 
IV. Nagroda 
a. Nagrodą w Konkursie jest dwuosobowy karnet  na wszystkie mecze Piasta Gliwice rozgrywane na własnym 
stadionie w rundzie wiosennej oraz piątkowa klubowa koszulka 
b. Nagrodę otrzyma  osoba, której propozycje wybierze  5-ciosobowe jury.  
c. Nie odebranie Nagrody przez Laureata w terminie określonym w punkcie VII.b. będzie traktowane jako rezygnacja 
z odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda zostanie przyznana innej, kolejnej osobie wskazanej w protokole 
Komisji, a informacja o tym będzie ogłoszona. 
d/ Decyzja Komisji jest nieodwołalna i ostateczna. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania od decyzji 
Komisji. 
 
V. Odpowiedzialność Organizatora 
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Laureata. 
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Laureatom odbiór 
Nagród. 
c. W przypadku rezygnacji Laureata z odbioru Nagrody Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego. 
 
VI. Odbiór Nagród 
a. Przyznana Nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu przez Laureata na rzecz 
osób trzecich przed odbiorem Nagrody przez Laureata. 
b. Organizator skontaktuje się z Laureatem w celu poinformowania o dacie oficjalnego odbioru nagrody. 
 
VII. Komisja 
a. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 
b. Komisja Konkursowa oceni wszystkie zgłoszone prace konkursowe, które spełniają warunki udziału w Konkursie 
przewidziane w niniejszym Regulaminie, pod względem ich poprawności. 
c/ Do zadań Komisji należy w szczególności: 
- sprawdzenie, czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, 
- rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.    Postanowienia końcowe 
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów 
telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby. 
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika lub 
adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiających Uczestnikowi odebranie 
Nagrody, jak również za nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny dotyczącej Uczestnika. W takim 
przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych 
roszczeń. 
 
 
c/ Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w serwisie www.piast-gliwice.eu i w biurze Organizatora 
d/ Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
e/ Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu. 
f/ W sprawach związanych z niniejszym konkursem wyłączona jest droga sądowa.          
 
 


