
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs "Policz piłki” (dalej „Konkurs”) jest organizowany na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2. Organizatorem Konkursu jest Volleyball Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy 

al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr 

przedsiębiorców - pod numerem  KRS: 0000265417, NIP 8971723314,  REGON 020326855, 

kapitał zakładowy w całości opłacony 366.800 zł, prowadząca drużynę #VolleyWrocław. 

3. Konkurs ma na celu: 

1) budowanie pozytywnego wizerunku #VolleyWrocław 

2) popularyzację piłki siatkowej i postawy aktywnego kibica. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn.zm.). 

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu serwisu 

Facebook: https://www.facebook.com/VolleyWroclawdalej: Fanpage). 

6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani nie jest z nim związany, przez co serwis Facebook jest zwolniony z 

odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu. 

7. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi 

Organizator. 

8. W ramach Konkursu Uczestnicy rywalizują o jak najszybsze i najdokładniejsze wykonanie zadania 

konkursowego, o którym mowa w §3 ust.3. 

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, która w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w 

konkursie oraz która spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby wchodzące w 

skład Komisji Konkursowej, a także w obu powyższych przypadkach członkowie ich najbliższych 

rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i 

przysposabiających, a także osoby pozostające w faktycznym pożyciu z pracownikami oraz 

członkami Komisji Konkursowej. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 

również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględniania w Konkursie zadań 

konkursowych: 

o niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, 

o niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z 

zasadami Regulaminu, 

o zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub 

naruszające obowiązujące przepisy prawa, 



o naruszających prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, bądź dobra 

osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich, 

o zawierające treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług 

innych niż #VolleyWrocław 

§3 PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Konkurs rozpocznie się dnia 29.10.2022 r. o godz. 13:00, a zakończy w dniu 31.10.2022 r., o godz. 

17:30 

2. Konkurs zostanie opublikowany w poście w wydarzeniu „inauguracja sezonu Tauron Ligi” 

https://www.facebook.com/events/1294021944679154” organizowanym na   fanpage’u 

#VolleyWrocław (https://www.facebook.com/VolleyWroclaw) 

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na podaniu pod konkursowym postem liczby piłek, które 

znajdują się na zdjęciu umieszczonym w poście konkursowym.  

4. Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi. 

5. Odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym nie może być edytowana. Odpowiedzi 

edytowane nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. 

§4 NAGRODY I ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 
1. Zwycięzcę/Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 

osoby powołane przez Organizatora Konkursu. 

2. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne (za najszybsze i najbardziej poprawne  

(prawidłowe lub najbliższej prawdzie) wskazanie liczby piłek)  

3. Nagrodą główną w Konkursie jest karnet rodzinny na sezon 2022/2023 oraz gadżety klubowe – 

szalik i torba”  

4. Jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. 

5. Miejscem odbioru nagrody jest siedziba Organizatora – Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, 

51-612 Wrocław 

6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej 1.11.2022 r. na fanpage’u #VolleyWrocław 

(https://www.facebook.com/VolleyWroclaw) oraz poprzez poinformowanie zwycięzców o 

wygranej poprzez odpowiedź Organizatora pod komentarzami konkursowymi z prawidłową 

odpowiedzią. 

7. Nieodebrane w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku nagrody, pozostają własnością 

Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

§5 REKLAMACJE 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 

Organizatora w terminie do siedmiu dni po zakończeniu Konkursu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres: – Aleja Ignacego Jana 

Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław z dopiskiem  “Dział Marketingu” oraz wskazaniem adresu 

poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację. Podanie adresu 

mailowego uważa się za wyrażenie zgody na otrzymanie odpowiedzi na reklamację na podany 

przez Uczestnika adres mailowy. 

https://www.facebook.com/events/1294021944679154


3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator 

zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni od 

daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do 

pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w § 5 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą 

rozpatrywane. 

5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile 

Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 

trzydziestu  dni, na wskazany w reklamacji adres do korespondencji. 

7. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem 

decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane Pani/Pana dane 

osobowe jest Volleyball Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy al. 

Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, 

2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, 

może się Pani/Pan skon-taktować z Patrycją Jeziorską , adres e-mail: 

p.jeziorska@volleywroclaw.pl 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przeprowadzenia Konkursu, 

obsługi reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych 

od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody osoby na 

przetwarzanie jej danych w tym celu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym 

dla udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niedopuszczenie do udziału w Konkursie. 

8. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 26.10.2022 r. Regulamin 

jest dostępny na stronie internetowej organizatora : https://volleywroclaw.pl/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie 

poprzez publikację zaktualizowanej wersji Regulaminu zgodnie z ust.1.  



3. Wszelkie spory związane z Konkursem i Regulamiem będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny dla siedziby Organizatora 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 


