
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY STRÓJ FILMOWEJ PARY Z OKAZJI  

WALENTYNEK W ARENIE LODOWEJ 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorami konkursu na najlepszy strój filmowej pary, zwany dalej Konkursem, jest Tomas-

zowskie 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 Kon-

kursu, w tym zasady oceniania i przyznanie nagrody. 

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 składzie: Agnieszka Dąbrowska, Tomasz Jóźwiak.  

3.     UDZIAŁ W KONKURSIE 

Tematyka konkursu: „Najlepszy strój filmowej pary“ 

Zadanie: Przebierzcie się za dowolną filmową parę zakochanych. 

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych osób. 

Udział w Konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny. 

Konkurs jest jednoetapowy, wygrywa jedna para w trakcie każdej ślizgawki.  

Do Konkursu można przystąpić parami. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przyjście w przebraniu na „walentynkową ślizgawkę”  

w godzinach 16.30, 18:00, 19.30 w dniu 14.02.2020  

Komisja wyłoni wygrane pary wśród uczestników ślizgawek 

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: pomysłowość, estetyka, wkład pracy  

w stworzenie stroju, nawiązanie do tematyki. 



 

4.     NAGRODA 

Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego przebrania oraz przyzna trzy równorzędne 

nagrody:  

- personalizowany kubek ze zdjęciem zwyciężców (2 szt na parę)  

- zestaw kosmetyków od Oriflame, 

- voucher na seans w komorze hiperbarycznej,  

- voucher do pizzerii Fierro,  

 

 5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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. 

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: kon-

takt@aenalodowa.pl. 

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

pracę rysunkową z okazji pierwszych urodzin 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 Lo-

dowej. 

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

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków prze-

widzianych przepisami prawa. 
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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 sprosto-

wania, 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 O-

sobowych. 

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

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

zowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 

97-200 Tomaszów Mazowiecki w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym. Zostałem poinformo-

wany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne. 


