
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KoszKadra w ERGO ARENIE” i jest zwany dalej: 
"Konkursem". 
2. Organizatorem Konkursu jest Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na stronie i kontach ERGO 
ARENY w mediach społecznościowych w dniach 27.11-30.11.2018 r. 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu ERGO ARENY. Osoby 
ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która 
kliknęła „Lubię to” na profilu ERGO ARENY i tym samym zyskała status Fana; 
b) nie jest pracownikiem ERGO ARENY, 
c) nie jest członkiem rodziny pracownika ERGO ARENY, 
d) jest osobą pełnoletnią. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
 

§ 3 
 

NAGRODY 
 
1.Nagrody w Konkursie to:  

 
a) Trzy podwójne zaproszenia na mecz Polska-Włochy, który odbędzie się 2.12.2018 w 

ERGO ARENIE. 
 
2. Zdobywcami nagród w Konkursie jest trzech Uczestników, którzy okażą się najlepsi w 
konkursie. 
 

a)  Konkurs polega na przesłaniu na adres konkurs@ergoarena.pl maila zatytułowanego: 
„KoszKadra w ERGO ARENIE”. Wiadomość musi być podpisana imieniem oraz 
nazwiskiem uczestnika. W treści należy zawrzeć odpowiedzi na dwa pytania oraz 
rozwinąć punkt numer 3: 1. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz reprezentacji 
Polski w ERGO ARENIE? 2. Który koszykarz jest kapitanem Biało-Czerwonych? 3. 
Napisz, nagraj, lub pokaż na zdjęciu, jak wspierasz polskich sportowców! 

b) Wiadomości należy przesyłać do piątku (30 listopada 2018, do godz. 10.00). Komisja 
konkursowa wybierze autorów poprawnych oraz, w przypadku pytania numer 3, 
najciekawiej umotywowanych odpowiedzi, których nagrodzi. Zdobywcy nagród 



zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od 
zakończenia konkursu. 
 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
odpowiedzieć mailem w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wygranej, pod rygorem 
przepadnięcia prawa do nagrody.  
 
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik ERGO ARENY. 
 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody. Biorąc udział 
w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
na cele związane z konkursem zgodnie z przepisami RODO. Dane będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 
czasu opublikowania go na profilu ERGO ARENY na Facebooku. 
 
 
 


