REGULAMIN KONKURSU
„ARENOWY KALENDARZ ADWENTOWY”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1) „Organizator” - Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zarejestrowana
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.
2) „Konkurs” - konkurs „Arenowy Kalendarz Adwentowy” przeprowadzany przez
Organizatora na warunkach i w okresie podanym w Regulaminie.
3) „Uczestnik” – Uczestnik Konkursu, który spełni warunki konkursowe podane w § 2 pkt 11
Regulaminu oraz wyraża zgodę na zastosowanie się do wszystkich warunków określonych
w niniejszych zasadach.
4) „Zwycięzca Dnia” – uczestnik, który zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, jest
zwycięzcą Nagrody jednego konkretnego dnia trwania Konkursu.
5) „Zadanie Dnia” – pytanie, na które Uczestnik ma odpowiedzieć lub zadanie, które ma
wykonać jednego konkretnego dnia trwania Konkursu zgodnie z zasadami określonymi
danego dnia pod postem konkursowym.
6) „Zadania Konkursowe” – pytanie lub zadania, które Organizator przygotował na cały czas
trwania Konkursu.
7) „Laureaci Konkursu” – uczestnicy, który zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
są zwycięzcami poszczególnych Nagród w Konkursie.
8) „Post konkursowy” – dedykowany na potrzeby Konkursu post znajdujący się pod adresem
http://fb.com/arenalodowa.
9) „Okres trwania konkursu” - okres od 01.12.2020 r. do 24.12.2020 r.

10) „Nagroda” – gadżet Areny Lodowej lub nagroda rzeczowa za wykonanie Zadania Dnia
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
11) „Komisja Konkursowa” – komisja składająca się z max. 3 osób, których zadaniem będzie
wyłonienie Laureatów Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 2. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1) Konkurs polega na wykonywaniu Zadań Konkursowych opisanych w dedykowanym poście
konkursowym na portalu Facebook Areny Lodowej.
2) Zadania Konkursowe są różnorodne i zmienne i polegać mogą na odpowiedzi na pytanie
lub wykonaniu zadania. Pytania i zadania związane będą z Areną Lodową i świętami
Bożego Narodzenia.
3) Pod uwagę będą wzięte tylko te odpowiedzi/wykonane zadania, które Uczestnik opublikuje
pod postem konkursowym.
4) Na każdy dzień trwania Konkursu przygotowane są inne pytanie i/lub zadania.
5) Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych.
6) Pierwszeństwo wygranej mają Uczestnicy, którzy na pytanie lub zadanie zareagują jako
pierwsi.
7) Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna dotyczyć „Zadania Dnia” i musi zostać
przesłana najpóźniej do północy danego dnia.
8) Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych osób.
9) Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny.
10) Konkurs jest Konkursem jednoetapowym.
11) Zadanie Konkursowe, aby zostało uznane za wykonane musi spełniać następujące warunki:
a) Być opublikowane bezpośrednio pod postem konkursowym dotyczącym „Zadania
Dnia”,
b) Być wykonane prawidłowo,
c) Być wykonane w określonym czasie (§ 2 pkt 7).

§ 3. NAGRODY
1) Organizator przewiduje wręczenie łącznie maksymalnie 24 Nagród w różnej postaci
i o różnej wartości.
2) Na każdy dzień trwania Konkursu przewidziana jest jedna Nagroda.
3) Nagrody nie powtarzają się.
4) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inną formę gratyfikacji.
5) Zwycięzcą Dnia jeden Uczestnik zostać maksymalnie 3 razy, co oznacza prawo wygrania
maksymalnie 3 Nagród przez jedną osobę w całym Konkursie.
§ 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
1) Rozstrzygnięcie Konkursu z danego dnia nastąpi najpóźniej do godz. 12.00 dnia następnego
na portalu Facebook Areny Lodowej.
2) Przy rozstrzygnięciu Zadania Dnia Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) Poprawność Odpowiedzi konkursowej/ poprawność wykonanego zadania.
b) Czas odpowiedzi/ wykonania zadania.
c) Kreatywność (jeśli poszczególne pytanie/zadanie będzie tego wymagać).
3) Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pod postem konkursowym oraz
w wiadomości prywatnej wysłanej w komunikatorze Messenger.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Uczestnik biorący udział w Konkursie - w przypadku wygranej - wyraża zgodę na
opublikowanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska wraz ze swoim zdjęciem
na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Areny Lodowej.
2) Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników u Organizatora, na portalu Facebook
Areny Lodowej oraz na stronie www.arenalodowa.pl.
3) 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.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia Konkursu „Arenowy Kalendarz
Adwentowy” przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o.
5) Podane dane osobowe są dobrowolne i zgodne z prawdą.
6) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7) Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż rok lub do odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8) 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.
9) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10) Akceptując Regulamin Konkursu „Arena Lodowa dla Niepodległej” 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. Zostałem poinformowany o moich prawach
i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne.

