REGULAMIN KONKURSÓW INTERNETOWYCH
MIEJSKIEGO KLUBU SIATKARSKIEGO S.A.

I. DEFINICJE
1.

Organizatorem

Konkursów

internetowych

jest

MSP

Group

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220 lok.
212, na zlecenie MIEJSKIEGO KLUBU SIATKARSKIEGO S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
ul. Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza, zwany dalej „Organizatorem”.
2.

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
Za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodzice, opiekunowie) w konkursie mogą również
uczestniczyć osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności
małoletni którzy ukończyli lat 13. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie
udzielona na piśmie i przedstawiona na życzenie Organizatora.

3.

Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną
wybrane przez komisję konkursową zgodnie z zasadami Regulaminu.

II. PRZEBIEG KONKURSÓW
1.

Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia w Internecie i kończy się w dniu, w którym uczestnik
konkursy, jako pierwszy prawidłowo odpowie na zadane pytanie konkursowe.

2.

Warunkiem udziału Konkursie jest prawidłowa odpowiedź na pytanie pytanie w komentarzu do
posta umieszczonego z informacją o konkursie na profilu w portalu społecznościowym facebook.

3.

Nagrody w konkursie otrzymają Uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo i najszybciej odpowiedzieli
na zadane pytanie w komentarzu do posta.

4.

Organizator ogłosi wyniki konkursu podając imiona i nazwiska Zwycięzców na profilach
społecznościowych klubu (Facebook, Twitter) oraz zasady odbioru nagrody w ciągu 10 dni
roboczych od dnia zakończenia konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
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5.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody, wydawania, odbioru nagrody w celach promocji Konkursu, jak też przez Miejski Klub
Siatkarski S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dla celów marketingowych i promocyjnych.

6. Prace niezgodne z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności promujące
przemoc i obejmujące treści o charakterze rasistowskim będą dyskwalifikowane.
7. Nagrodami w konkursie są ogłaszane na portalach społecznościowych nagrody takie, jak karnety,
bilety na mecze, bilety do kina, gadżety klubowe, udział w treningu drużyny.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Z uwagi na wartość Nagród, nie podlegają one podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani najbliższa rodzina pracowników
Organizatora, przez co rozumie się ich wstępnych, zstępnych oraz krewnych i powinowatych w linii
bocznej do drugiego stopnia.
2. Uczestnik nie może przenieść na podmioty trzecie praw związanych z uczestnictwem w Konkursie,
w szczególności prawa do żądania wydania nagrody.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych
i zakładach wzajemnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konkursu, o czym poinformuje
niezwłocznie na swojej stronie internetowej [www.mks.dabrowa.pl].
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swojej
stronie internetowej [www.mks.dabrowa.pl], przy czym zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu
na prawo Uczestnika do nagrody.
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