REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ ZIMOWYM AMBASADOREM ARENY SEZONU
2020/2021”, ZWANY DALEJ REGULAMINEM
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorami konkursu „Zostań Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu

2020/2021”, zwany dalej Konkursem, 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:

7732484395,

REGON

36891197,

zwany

dalej

Organizatorem.
2.

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

się do Konkursu oraz zasady oceniania i przyznanie nagrody.
3.

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

zastosowanie się do wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach.
§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs „Zostań Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu 2020/2021” ma na celu
wyłonienie max. 2 osób, które wezmą udział w kampaniach reklamowych Areny Lodowej.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zagwarantowaniem swojej obecności na
Mikołajkowej ślizgawce oraz mini sesji zdjęciowej w Arenie Lodowej w wybranym przez
organizatora terminie.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych osób powyżej 15 roku życia.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie (powyżej 15 roku życia) tylko
za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 1 do
Regulaminu).

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które potrafią jeździć na łyżwach w stopniu
min. podstawowym lub wyrażają chęć skorzystania z darmowej nauki jazdy w ramach
projektu „Nauka jazdy na łyżwach” w ramach wolnych miejsc.
5. Do Konkursu można przystąpić indywidualnie lub w parze.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
7. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 3 nie mogą być pracownicy
Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w
linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii
bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.
8. Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny.
9. Konkurs jest Konkursem trzyetapowym.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego
Uczestnika/ów z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w
stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie,
w szczególności w wyniku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19.
§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.Aby wziąć udział w Konkursie należy:
● Polubić na Facebooku profil @ArenaLodowa
● Udostępnić post konkursowy
● Przygotować krótki filmik (max. 1 min.) w stroju, którego inspiracją będzie hasło:
„Zimowy Ambasador Areny oczekuje na Pierwszą Gwiazdkę”.

Filmik powinien zawierać min. 1 zdanie uzasadnienia dlaczego właśnie ciebie
powinniśmy zaprosić do współpracy. Filmik powinien być nakręcony amatorskim
sprzętem. Dopuszcza się wysłanie tylko jednego filmiku od każdego Uczestnika. Taka
sama zasada obowiązuje w przypadku zgłoszeń podwójnych, kiedy dwie osoby
zgłaszają ten sam filmik.
● Przesłać filmik w formacie MP4 lub AVI pod postem konkursowym lub za
pośrednictwem strony internetowej https://wetransfer.com – link do tak
zamieszczonego filmu konkursowego powinien być przesłany na adres email:
konkurs@arenalodowa.pl. W tytule email powinien znaleźć się dopisek “ Zostań
Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu 2020/2021”. Do zgłoszenia powinno być
załączone podpisane oświadczenie (Zał. nr 2 regulaminu).
● Filmiki konkursowe nie mogą:
○ Zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących mniejszości
religijne, etniczne lub w inny sposób naruszających prawo lub dobre obyczaje.
○ pokazywać czy sugerować jakichkolwiek związków z przemocą.
○ Zawierać treści odnoszących się do wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz
innych używek.
●

Po ogłoszeniu wyników Konkursu zapozować fotografowi Areny, który wykonane
zdjęcie/zdjęcia Lauerata/ów Konkursu wykorzysta do plakatu promującego wszelkie
akcje świąteczne w Arenie.

● Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych filmików, które są
przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz
oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na
korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie
wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez
Organizatora lub Fundatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa
powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która
nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi

wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie
związane z tym faktem poniesione przez Organizatora lub Fundatora szkody. Ponadto,
w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i
zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
§ 4. KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia max. 2
osób biorących w nim udział (dalej: Laureata/-ów Konkursu), Organizator powoła
komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez
Organizatora.
2. Komisja Konkursowa, dokona oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę w szczególności
ich oryginalność, kreatywność.
§ 5. NAGRODY
1. Dla Laureata/-ów przyznana zostanie nagroda główna w postaci udziału w
profesjonalnej sesji zdjęciowej o tematyce świątecznej, której efektem będzie
5 wydrukowanych fotografii. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez
Laureta/-ów Konkursu wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem
uzyskania nagród, w tym wzięcia udziału w sesji zdjęciowej, jest podpisanie przez
Laureata/-ów konkursu i przekazanie Organizatorowi oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Lauerat/-ci Konkursu ponadto
otrzymują nagrodę w postaci:
2. zaproszenia do programu ambasadorskiego Marki Arena Lodowa. W ramach działań
ambasadorskich Laureat/-ci w okresie do 28 lutego 2021 roku otrzymuje komplet
odzieży Vertiss z logo Areny Lodowej.
3. przywilejów Ambasadora Marki :
● Posługiwanie się tytułem Zimowego Ambasadora Areny Sezonu 2020/2021
● Współtworzenie wizerunku marki Arena Lodowa

● Możliwość promocji swojej sylwetki poprzez pisanie krótkich artykułów na fanpage’u
„Arena Lodowa”,
● Możliwość uczestniczenia w okresowych akcjach promocyjnych oraz eventach
organizowanych przez Organizatora na koszt Organizatora.
● Możliwość zrezygnowania z tytułu Ambasadora Marki w dowolnej chwili.
● Zawarcie stosownej umowy z Organizatorem. Świadczenia Organizatora, w tym
przekazanie nagród podlega opodatkowaniu właściwemu dla umowy zlecenia.
§ 6. ETAPY KONKURSU
1. Zgłoszenia do Konkursu- Od 12 do 30 listopada 2020 r. do godz. 12.00
Zgłoszenie do konkursu polega na wysłaniu krótkiego filmiku, którego zasady określa
§ 3 pkt 1 Regulaminu.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu– 30.11.2020 r. do godz. 16.00
Ogłoszenie wyników nastąpi na portalu Facebook Areny Lodowej oraz na stronie
www.arenalodowa.pl.
Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym
przez Organizatora na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. W razie
niemożności skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem przez okres dłuższy niż
5 dni Komisja Konkursowa będzie mogła przyznać nagrodę lub wyróżnienie innemu
Uczestnikowi.
3. Czas trwania Konkursu –12.11.2020- 28.02.2021r..
Przez czas trwania Konkursu rozumie się od momentu ogłoszenia Konkursu do
zakończenia okresu posługiwania się tytułem “ Zimowego Ambasadora Areny Sezonu
2020/2021”.
§ 7. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE AMBASADORSKIM
1. Ambasador Marki jest uprawniony do używania nazwy “Zimowy Ambasador Areny
Sezonu 2020/2021”.

2. Ambasador Marki wraz z zawarciem umowy ambasadorskiej będzie miał
obowiązek obecności na Mikołajkowej ślizgawce oraz mini sesji w wybranym przez
organizatora terminie.
3. Ambasador Marki dobrowolnie i świadomie udziela zgody na wykorzystywanie
swojego wizerunku do celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych., głównie
poprzez obecność na plakatach promujących wydarzenia w Arenie Lodowej w okresie
do 28.02.2021 r. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas trwania Konkursu z udziałem Laureata/-ów mogą być
zamieszczone na stronie internetowej, w social mediach oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych i reklamowych Areny Lodowej.
4. Ambasador Marki będzie miał obowiązek okolicznościowej jazdy na łyżwach. W
przypadku braku umiejętności jazdy na łyżwach Ambasadorowi Marki przysługuje
możliwość skorzystania z darmowych lekcji pod okiem instruktora w ramach programu
“Nauka jazdy na łyżwach”, którego szczegóły i regulamin dostępne są na stronie
www.arenalodowa.pl.
5. Tytuł Ambasadora Marki może ulec prolongacji w przypadku wyrażenia zgody obu
stron.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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 “ Zostań
Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu 2020/2021” przez Tomaszowskie Centrum
Sportu sp. z o.o.

3. Dane w postaci imienia i nazwiska i wizerunku zdjęciowego będą udostępniane na
stronie internetowej www.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 „Zostań
Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu 2020/2021”.. Zostałem poinformowany o moich
prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych
jest dobrowolne.

Zmodyfikowano dnia 20.11.2020 r.

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Zgoda rodziców/opiekunów na
udział niepełnoletniego dziecka w Konkursie
____________________________
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
____________________________
adres
____________________________
telefon kontaktowy
___________________________
PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki/podopiecznego
…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/
w konkursie “Zostań Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu 2020/2021”
organizowanym/-nej przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o.

Oświadczamy że, dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział
w

Konkursie.

Opiekunem

dziecka

podczas

trwania

Konkursu

jest

pani/pan

………………………………………………………………… .
Wyrażam zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka z Konkursu na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Sportu
w celu promowania imprezy, teraz i w przyszłości, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani
dla dziecka. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
____________________
Data i podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
Imię i nazwisko
____________________________
adres
____________________________
telefon kontaktowy
___________________________
PESEL

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Ja, niżej podpisana zostałam/-em wybrana jako uczestnik/-czka konkursu „ Zostań Zimowym
Ambasadorem Areny Sezonu 2020/2021” . W związku z powyższym jestem świadoma tego, iż
w związku z moim udziałem w konkursie „Zostań Zimowym Ambasadorem Areny Sezonu
2020/2021” mój wizerunek ( zdjęcie, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp.)
zostaną wykorzystane w wybranych przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. w 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: 7732484395, REGON 36891197 w Internecie i udostępnione sponsorom i partnerom akcji
oraz osobom trzecim upoważnionym przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. do celów
statystycznych, promocyjnych, marketingowych, PR-owych, w tym do promocji akcji, sesji w
Tomaszowskim Centrum Sportu sp. z o.o. Wobec powyższego wyrażam niniejszym
nieodpłatnie zgodę, aby mój wizerunek ( zdjęcie, głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania itp.) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci dowolnie wybranych
fragmentów w wybranych przez Organizatora wydawnictwach, audycjach telewizyjnych,
radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez
osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od Organizatora) jak
również w przygotowywanych przez Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach
promocyjnych i/lub reklamach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nieodpłatne
zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu,
wypowiedzi oraz imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej
i/lub sieci telefonii komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania i/lub najmu,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).W/w zezwolenie dotyczy mojego
wizerunku zarówno przed jak i w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu. Wyrażam ponadto
zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb Organizatora lub Fundatora i wymogów
jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawany stosownym
obróbkom redakcyjnym i komputerowym, itp. Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie
przez Organizatora, Fundatora oraz osoby trzecie, upoważnione przez Organizatora, wszelkich
działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku,
(oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.) Wobec powyższego
zobowiązuję się niniejszym udzielać Organizatorowi, Fundatorowi oraz osobom trzecim,
wskazanym przez Organizatora wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego
wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.), w tym w
trakcie przygotowywania i rozpowszechniania w/w publikacji i audycji. Nieodpłatnie
upoważniam niniejszym Organizatora i Fundatora do udzielania osobom trzecim wybranym i
wskazywanym każdorazowo przez Organizator lub Fundatora wszelkich zgód i upoważnień w

zakresie wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska,
miejsca zamieszkania itp.) opisanych powyżej.

…………………………………………
Miejscowość i data

……………………………….
Czytelny podpis

