Regulamin Konkursu
MISTRZOWIE W GDAŃSKU
§ 1 Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
1. „Organizator”– VIVE Profit Center Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6,
NIP 959 171 47 17 REGON 260058950, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod
numerem KRS 0000246131.
2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Mistrzowie w Gdańsku” wiążący
Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu,
w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Mistrzowie w Gdańsku”
organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
4. „Operator” – osoba wyznaczona przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu pod nazwą
„Mistrzowie w Gdańsku”.
5. „Uczestnik”– osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego
uczestnictwa w Konkursie, spełniająca warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie,
opisane treścią Regulaminu.
§2 Postanowienia ogólne
1. Organizator przeprowadza Konkurs w sklepie VIVE Profit, mieszczącym się pod adresem
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 211.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez przekazanie znalezionego na
terenie sklepu breloczka z logo klubu PGE VIVE Kielce lub z maskotką klubu – dzikiem
„Kiełkiem” do Operatora Konkursu, znajdującego się w sklepie VIVE Profit przy Alei
Grunwaldzkiej 211 w Gdańsku.
3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
§3 Termin i uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs rozpoczyna się i trwa wyłącznie w dniu 28 października 2017 roku, od godziny 9:00 do
godziny 19:00 lub do czasu wydania wszystkich nagród przewidzianych w konkursie.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, poza:
a) pracownikami Organizatora;
b) innymi osobami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w organizację Konkursu;
c) osobami spokrewnionymi w linii prostej bez ograniczeń i w linii bocznej do drugiego
stopnia z osobami wymienionymi w pkt a) i b) powyżej.
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§4 Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz podmioty
działające na jego zlecenie w związku z prowadzeniem Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz
powiadomienia o przyznaniu nagrody.
2. Przystąpienie i zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na
przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Uczestnik udostępniający swoje dane
osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie
danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie danych osobowych. Uczestnik
wygrywający Konkurs wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych jako Uczestnika
laureata Konkursu (imię i nazwisko) w sklepie VIVE Profit przy al. Grunwaldzkiej 211
w Gdańsku, na witrynach internetowych Grupy VIVE i kanałach social media należących do
Grupy VIVE. Publikacja danych osobowych pozostałych Uczestników Konkursu na witrynach
internetowych VIVE Group oraz na kanałach social media VIVE Group oraz zgoda na
komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem z pozostałymi Uczestnikami
Konkursu wymaga pisemnej zgody Uczestnika Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator– VIVE Profit
Center Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6, NIP 959 171 47 17 REGON 260058950,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000246131.
4. Za odrębną pisemną zgodą Uczestnika Organizator może przetwarzać dane osobowe
Uczestnika dla celów marketingowych innych niż związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w związku
z prowadzeniem Konkursu jest dobrowolne. Uczestnik akceptuje jednak, że podanie danych
osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
§5 Zasady przystąpienia do Konkursu oraz tryb wyłonienia laureatów
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu, wskazanym § 3 pkt 1
Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, przyjść do sklepu VIVE Profit przy al.
Grunwaldzkiej 211 w Gdańsku, odnaleźć ukryty na terenie sklepu VIVE Profit brelok z logo
klubu sportowego PGE VIVE Kielce lub brelok z podobizną maskotki klubu PGE VIVE Kielce –
dzika „Kiełka”, przekazać brelok osobie wyznaczonej przez organizatora Konkursu do
przeprowadzenia Konkursu na terenie sklepu VIVE Profit oraz wyrazić chęć udziału
w konkursie.
2. Zasady Konkursu zostały ustalone następująco:
Każdy uczestnik, który wyraził chęć udziału w konkursie otrzymuje prawo do trzykrotnego rzutu
piłką w kierunku ustawionej bramki. Odległość rzucającego od bramki to 7m. Za celne trafienie
rozumie się przypadek, kiedy piłka całym swoim obwodem przekroczy wyznaczone w bramce
otwory. Za celne trafienie uczestnik otrzymuje:
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a) Za trzy celne trafienia do wyznaczonego otworu – koszulkę meczową PGE VIVE Kielce
z podpisami zawodników klubu PGE VIVE Kielce;
b) Za dwa celne trafienia do wyznaczonego otworu – piłkę z podpisami zawodników klubu
PGE VIVE Kielce;
c) Za jedno celne trafienie do wyznaczonego otworu – szalik klubu PGE VIVE Kielce;
d) W przypadku braku trafienia do wyznaczonego otworu uczestnik otrzymuje nagrodę
pocieszenia – folder, bidon lub smycz.
§6 Nagrody
1. W Konkursie nagrodzeni zostają uczestnicy, którzy spełnili jeden z warunków opisanych
w par.5 Regulaminu Konkursu „Mistrzowie w Gdańsku”.
2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a. Koszulki meczowe PGE VIVE Kielce z podpisami zawodników PGE VIVE Kielce – 5 szt.;
b. Piłki z podpisami zawodników klubu PGE VIVE Kielce – 10 szt.;
c. Szaliki klubu PGE VIVE Kielce – 10 szt.;
d. Bidony z logo klubu PGE VIVE Kielce – 5 szt.;
e. Foldery klubu PGE VIVE Kielce – 25 szt.
f. Smycze z logo klubu PGE VIVE Kielce – 15 szt.
§7 Wydanie nagrody
1. Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami Konkursu opisanymi w par.5 pkt.2 został
zwycięzcą Konkursu otrzymuje nagrodę zgodnie z uzyskanym wynikiem. Nagroda zostaje
przekazana od razu po zakończeniu Konkursu.
§8 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie
pisemnej w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Nadanie
reklamacji listem poleconym na adres siedziby Organizatora w ostatnim dniu powyższego
czternastodniowego okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, będzie uznawane
za złożenie reklamacji z zachowaniem powyższego czternastodniowego terminu do złożenia
reklamacji.
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1
powyżej oraz reklamacje nie spełniające wymogów określonych w ust. 3 poniżej nie będą
rozpatrywane. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację, tj. imię, nazwisko,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego;
b) przyczynę reklamacji;
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c) treść żądania reklamującego;
d) opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może w szczególności żądać od Uczestnika
Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów. Odmowa spełnienia powyższych żądań wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.

Strona4

