
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „TAK KIBICUJE I BAWI SIĘ ARENA LODOWA” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Organizatorami Konkursu „Tak kibicuje i bawi się Arena Lodowa”, zwanego dalej Konkursem, jest 

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

Celem Konkursu jest promocja obiektu Areny Lodowej, zagrzewanie zawodników Ninja Run do 

sportowej rywalizacji. 

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

zasady oceniania i przyznanie upominków. Osoba biorąca udział w Konkursie, zwana dalej Uczestnikiem, 

wyraża zgodę na zastosowanie się do wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach.  

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem 

na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej  

wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych,  

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także 

wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami Organizatora oraz osobami 

współpracującymi z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy. 

2. UDZIAŁ W KONKURSIE: 

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych osób (za zastrzeżeniem ust. 1), które chcą podzielić się 

zdjęciem zrobionym podczas trwania imprezy Ninja Run i które wyrażają zgodę na opublikowanie ich 

zdjęcia na platformie Facebook Areny Lodowej. 

Wystarczy: 

a) W terminie od 22.04.2022 r. od godz. 12.00 do 24.04.2022 r. do godz. 14:00 udostępnić zdjęcie w 

komentarzu, tylko i wyłącznie pod postem dotyczącym konkursu na oficjalnym Facebooku Areny 

Lodowej. Zdjęcie musi być wykonane podczas imprezy Ninja Run i ma przedstawiać daną osobę podczas 

kibicowania i zabawy w wyżej wymienionym wydarzeniu i czasie.  

b) Należy dodać zdjęcie w komentarzu, tylko i wyłącznie pod postem dotyczącym Konkursu, na 

oficjalnym profilu Areny Lodowej na Facebooku.  

c) Czekać na rozstrzygnięcie Konkursu. 

Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny. Konkurs jest Konkursem jednoetapowym. Do 

Konkursu można przystąpić indywidualnie. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie 

wyżej wymienionych zadań. 



 

 

4. WYNIKI KONKURSU: 

Konkurs rozpocznie się dn. 22.04.2022 r. o godz. 12.00 na oficjalnym profilu na Facebooku i potrwa do 

24.04.2022 r. do godz. 14.00. Rozstrzygnięcie wyników Konkursu nastąpi 25.04.2022 r. na oficjalnym 

profilu Areny Lodowej na Facebooku. 

Zwycięzcami Konkursu zostanie 6 osób, które opublikowały zdjęcie ze swojego profilu na Facebooku. 

Tylko jedno zdjęcie może brać udział w konkursie.  

5. NAGRODY: 

Nagrodą w Konkursie jest gadżet związany z wydarzeniem Ninja Run. 

6. KOMISJA KONKURSOWA: 

Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa w składzie trzyosobowym wyłoniona spośród 

pracowników Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o. o. Listę członków Komisji, przedstawioną przez 

przewodniczącego, zatwierdzi Prezes Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Uczestnik biorący udział w Konkursie - w przypadku wygranej - wyraża zgodę na opublikowanie imienia i 

nazwiska 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. 

a) 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. 

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia konkursu „Tak kibicuje i bawi się Arena 

Lodowa” przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. 

c) Dane w postaci imienia i nazwiska będą udostępnione na w portalach społecznościowych Areny 

Lodowej. 

d) Podane dane osobowe są dobrowolne i zgodne z prawdą. 

e) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 

f) Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż rok lub do odwołania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 



 

 

g) 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. 

h) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Akceptując Regulamin Konkursu „Tak kibicuje i bawi się Arena Lodowa” 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. 

 


