Regulamin konkursu
Konkurs dla klubów „Siatkarska kolęda”
(„Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Konkursu
Konkurs „Siatkarska kolęda” (dalej „Konkurs”) jest prowadzony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizator
Organizatorem Konkursu i administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.) jest MazowieckoWarszawski Związek Piłki Siatkowej, z siedzibą w Warszawie (02-548), przy ul. Grażyny
13/15 lok. 8, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem KRS 0000160698, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o
numerze NIP: 7010047159; o numerze REGON: 015442456 (dalej jako „Organizator”),
reprezentowany przez:
Witolda Romana – Prezesa Zarządu,
Jarosława Miałkowskiego – Wiceprezesa Zarządu.
3. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). Komisja
Konkursowa ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu. Do
zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony od 12 grudnia (sobota) od godziny 09:00 do 18
grudnia (czwartek) 2020 do godziny 23:59 .
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być klub sportowy zrzeszony w MWZPS.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) klub biorący udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1,
b) przesłanie filmiku z nagraniem siatkarskiej kolędy na adres e-mail biuro@mwzps.pl z
maila klubowego.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza godzą
swym zachowaniem w prawa osób trzecich,
b) prowadzą działania, co do których zachodzi obiektywnie uzasadnione przypuszczenie, że
mogą prowadzić do wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony,
prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie chronione interesy Organizatora lub
godzące w jego wizerunek.
4. Uczestnik oświadcza, że:
a) Zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
b) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w
Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000) w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
§3
NAGRODY
1.Nagrodami w Konkursie są:

4 piłki Molten V5M5000 o łącznej wartości 880,00 zł.
2. Zdobywcą nagród w Konkursie jest dwoje Uczestników, którzy prześlą najciekawszy
zdaniem Komisji Konkursowej filmik prezentujący siatkarską kolędę. Każdy uczestnik otrzyma
dwie piłki.
3. Po zakończeniu konkursu, w dniu 23 grudnia (piątek) 2020 roku do godziny 23:59
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu. Komisja Konkursowa oceniając
zgłoszenia weźmie pod uwagę oryginalność i atrakcyjność propozycji nadesłanych przez
Uczestników. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje na Facebooku MazowieckoWarszawski Związek Piłki Siatkowej.
4. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez
wiadomość e-mailem.
5. Organizator ma prawo odwołać konkurs z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (mniejszej niż
trzech uczestników) lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych
uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu.
6. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy nie przysługuje możliwość zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
§4
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub
elektronicznej w wiadomości e-mail na adres biuro@mwzps.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i
udzielenie mu odpowiedzi tj. np. dane klubu w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy
kontaktu - adres kontaktowy; w przypadku wyboru drogi elektronicznej jako formy kontaktu adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres
korespondencyjny podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w
reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w pkt 1.2
Regulaminu. Każdy Uczestnik może otrzymać również kopię Regulaminu, po przesłaniu
pisemnej prośby na adres Organizatora.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz
akceptuje jego treść.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

