REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. z siedzibą w
Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Reja 10.
2. Partnerem i fundatorem nagrody w Konkursie jest Kompleks Dąbrówka z siedzibą w JastrzębiuZdroju przy ul. 1 Maja 49.
3.
Konkurs
zostanie
przeprowadzony
wyłącznie
https://www.facebook.com/KlubJW/ w dniu 16 marca 2018.
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§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może byd każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
b) nie jest pracownikiem Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. i/lub pracownikiem Kompleksu
Dąbrówka
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. i/lub pracownika
Kompleksu Dąbrówka
d) będzie obecna na meczu 26. kolejki PlusLigi z ONICO Warszawa rozgrywanego w Jastrzębiu-Zdroju
w dniu 17 marca 2018 roku o godz. 14:45.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadad status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest bon na kolację dla dwóch osób w Restauracji Dąbrówka.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba, która jako pierwsza prawidłowo odpowie w
komentarzu pod postem internetowym na dwa pytania konkursowe zamieszczone na profilu
https://www.facebook.com/KlubJW/ . Konkurs rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do godziny
13:00.
3. Wpisy z zamieszczoną odpowiedzią nie mogą byd edytowane. Każdy uczestnik Konkursu może
zamieścid tylko jedną odpowiedź. Kolejne odpowiedzi tej samej osoby nie będą rozpatrywane.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowieo tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w osobnej wiadomości w serwisie Facebook
(post internetowy) w ciągu godziny od zakooczenia Konkursu.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzied
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@jastrzebskiwegiel.pl w ciągu dwóch godzin od
zamieszczenia powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
7. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi Konkursu podczas meczu 26. kolejki PlusLigi z ONICO
Warszawa rozgrywanego w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 17 marca 2018 roku o godz. 14:45.
8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za
konkurs prowadzony przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go w serwisie społecznościowym Facebook.

Zarząd KS Jastrzębski Węgiel

