
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY STRÓJ HALLOWEENOWY Z 

OKAZJI HALLOWEEN W ARENIE LODOWEJ 

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorami konkursu na najlepszy strój halloweenowy, zwany dalej Konkursem, jest 

Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, zwana dalej 

Organizatorem. 

Celem konkursu jest: 

–    pobudzenie kreatywności i wyobraźni, 

–    pogłębienie technik autoprezentacji, 

–    czerpanie przyjemności z tworzenia, 

Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udziału i zgłaszania się do 

Konkursu, w tym zasady oceniania i przyznanie nagrody. 

Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika 

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, 

z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie 

uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora. 

Osoba biorąca udział w Konkursie, zwana dalej Uczestnikiem, wyraża zgodę na zastosowanie 

się do wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach. 

2.      KOMISJA 

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję 

konkursową w trzyosobowym składzie. 

3.     UDZIAŁ W KONKURSIE 

Tematyka konkursu: „Najlepszy strój halloweenowy“ 

Zadanie: Przebierz się za dowolną postać z filmu, bajki, gry bądź włącz swoją kreatywność i 

wymyśl coś czego nie powstydziłby się żaden Halloweenowicz. 

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych osób. 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych 

podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich 



najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Udział w Konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny. 

Konkurs jest jednoetapowy. 

Do Konkursu można przystąpić indywidualnie. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przyjście w przebraniu na „Straszną Ślizgawkę”  
o godzinie 18:00 w dniu 31.10.2019  

Uczestnik ma za zadanie zaprezentować się komisji w przebraniu.  

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: pomysłowość, estetyka, wkład pracy  
w stworzenie stroju, nawiązanie do tematyki. 

4.     NAGRODA 

Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego przebrania: 

MIEJSCE I  

• VOUCHER  do restauracji w Hotelu Mościcki 

• VOUCHER na wyjazd z cyklu „EXPRESS” o wartości 200 ZŁ od biura podróży 

FILKAR TRAVEL 

• Zaproszenie na sesję zdjęciową u A.Oleksiak Fotografia 

• DWA VOUCHERY na Maraton Mikołajkowy 6 grudnia w Kinie Helios Tomaszów 

Mazowiecki 

• Zestaw gadżetów Areny Lodowej (w tym personalizowany kubek z okazji Halloween 

2019) 

MIEJSCE II   

• VOUCHER do restauracji w Hotelu Mościcki 

• VOUCHER na wyjazd z cyklu „EXPRESS” o wartości 200 ZŁ od biura podróży 

FILKAR TRAVEL 

• DWA VOUCHERY na Maraton Mikołajkowy 6 grudnia w Kinie Helios Tomaszów 

Mazowiecki 



• Zestaw gadżetów Areny Lodowej (w tym personalizowany kubek z okazji Halloween 

2019) 

MIEJSCE III  

• VOUCHER na wyjazd z cyklu „EXPRESS” o wartości 200 ZŁ od biura podróży 

FILKAR TRAVEL 

• DWA VOUCHERY na Maraton Mikołajkowy 6 grudnia w Kinie Helios Tomaszów 

Mazowiecki 

• Zestaw gadżetów Areny Lodowej (w tym personalizowany kubek z okazji Halloween 

2019) 

WYRÓŻNIENIE 

• VOUCHER na wyjazd z cyklu „EXPRESS” o wartości 200 ZŁ od biura podróży FILKAR 

TRAVEL,  

• Zestaw gadżetów Areny Lodowej (w tym personalizowany kubek z okazji Halloween 2019) 

Rozstrzygnięcie wyników Konkursu nastąpi po godz. 20:00 poprzez ogłoszenie zwycięzców 

przez mikrofon podczas „Strasznej Ślizgawki”, na stronie internetowej www.arenalodowa.pl 

oraz na portalu Facebook. 

• VOUCHERY, o których mowa w regulaminie mają charakter wartościowy, sposób ich 

wykorzystania należy uzgodnić z fundatorem nagrody. W przypadku VOUCHERA na 

wyjazd należy szczegóły ustalić z FILKAR TRAVEL. VOUCHER do restauracji z 

Hotelem Mościcki w Spale. VOUCHER na Maraton Mikołajkowy 6 grudnia w Kinie 

Helios Tomaszów Mazowiecki. 

 5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenia do Konkursu odbywać się będą do godziny 19:30 dnia 31.10.2019 w recepcji Areny 

Lodowej. 

Uczestnik biorący udział w Konkursie - w przypadku wygranej - wyraża zgodę na 

opublikowanie imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem swoim i swojej pracy konkursowej z 

wręczenia nagrody na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Areny Lodowej. 

 Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników u Organizatora, na portalu Facebook oraz 

na stronie www.arenalodowa.pl. 

http://www.arenalodowa.pl/
http://www.arenalodowa.pl/


1. Administratorem danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z 

o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000719806, posiadającą NIP: 773-

24-84-395, REGON 368911972, e-mail: kontakt@aenalodowa.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia konkursu na 

najlepszy strój halloweenowy przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. 

3. Dane w postaci imienia i nazwiska i wizerunku zdjęciowego będą udostępniane 

na stronie internetowej arenalodowa.pl oraz w portalach społecznościowych 

Areny Lodowej. 

4. Podane dane osobowe są dobrowolne i zgodne z prawdą. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż rok lub do odwołania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

  
Akceptując Regulamin Konkursu i biorąc w nim udział wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych osobowych, dla których jestem opiekunem prawnym przez 

Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. 

Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w celu uczestnictwa w konkursie na 

najlepszy strój halloweenowy. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

mailto:kontakt@aenalodowa.pl

