
 

Regulamin Konkursu wiedzy o koszykówce  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu wiedzy o koszykówce (zwanego dalej “Konkursem”) jest Fundacja Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą przy ulicy Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń (zwana dalej 

„Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator, Polska Liga Koszykówki oraz Krajowa Grupa Spożywcza 

S.A.  

3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o koszykówce wśród uczestników meczu Polska – Chorwacja 

organizowanego przez Polski Związek Koszykówki w dniu 25 sierpnia 2022 r. w Warszawie na Hali COS 

Torwar jako mecz prekwalifikacyjny do EuroBasket 2025 (dalej zwany: „Meczem”).  

4. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.  

5. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba biorąca udział w Meczu, 

która spełniła następujące warunki:  

a) jest osobą fizyczną, ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie jest Pracownikiem Organizatora ani członkiem jego rodziny,  

c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; wyraża 

zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagród i 

je w pełni akceptuje, 

d) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci filmu, fotografii, przez Organizatora, na 

potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym na rozpowszechnienie fotorelacji z wręczenia 

nagrody przez przedstawiciela Organizatora, 

e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

6. Udzielenie odpowiedzi na Karcie konkursowej (dalej „Karta”) na pytania w Konkursie jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

§ 2 Zasady szczegółowe 

1. Zadaniem konkursowym, jest udzielenie odpowiedzi przez Uczestnika na 5 pytań w formie testu 

jednokrotnego wyboru umieszczonych na Karcie dostępnej na stoisku Organizatora podczas Meczu. 

2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte na Karcie.  

3. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytania tylko jeden raz. 

4. Uczestnik musi podać informacje widniejące na bilecie wstępu, tj. numer sektora, rząd oraz miejsce, a ponadto 

podać  numer telefonu kontaktowego (jest to warunek niezbędny do otrzymania nagrody).  

5. Odpowiedzi na pytania należy przekazać Organizatorowi do momentu rozpoczęcia meczu, tj. do godz. 18:30. 

Karty oddane po tej godzinie nie będą brały udziału w Konkursie. 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.  

7. Konkurs odbywa się od momentu otworzenia bram wejściowych na Halę COS Torwar przed Meczem, a 

kończy wraz z końcem wyłonienia Zwycięzcy. 

8. Organizator sprawdza poprawność odpowiedzi na Kartach. 

9. Spośród Kart z maksymalna ilością prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowanych dziesięciu Zwycięzców. 

10. W Konkursie można zdobyć maksymalnie 5 punktów., po 1 punkcie za każde pytanie.  

 

§ 3 Wyniki Konkursu 

1. Organizator wylosuje  dziesięciu Zwycięzców Konkursu.  

2. Losowanie Zwycięzców odbywa się na stoisku Organizatora.  

3. Ogłoszenie wyników odbywa się na hali głównej poprzez informację podawaną przez speakera w przerwie po 

trzeciej kwarcie Meczu. 

4. Uczestnicy Konkursu, których Karta została wylosowana zostaną wywołani przez mikrofon po odbiór nagrody. 

Jednocześnie , w momencie wylosowania, Organizator napisze wiadomość SMS do Zwycięzców na numer 

telefonu podany na Karcie.  

 

§ 4 Nagrody 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące zestawy nagród: 

I Piłka z podpisami Reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn + torba sportowa + kettlebell + torba 

produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 

II Piłka z podpisami Reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn + torba sportowa + kettlebell + torba 

produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 

III Koszulka z podpisami Reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn + poduszka podróżna + koc + torba 

produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 

IV Koszulka z podpisami Reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn + torba produktowa Grupy Kapitałowej 

Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 

V Materac dmuchany + pompka nożna + torba produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 



 

VI Materac dmuchany + pompka nożna + torba produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 

VII  Mata do ćwiczeń + roller + torba śniadaniowa + torba produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A 

VIII Mata do ćwiczeń + roller + torba śniadaniowa + torba produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A 

IX sportowy zestaw do ćwiczeń (piłka, skakanka, ring pilatesowy) + torba produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej 

Grupy Spożywczej S.A 

X  sportowy zestaw do ćwiczeń (piłka, skakanka, ring pilatesowy) + torba produktowa Grupy Kapitałowej Krajowej 

Grupy Spożywczej S.A 

 

2. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.  

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

4. Nagrody można odebrać na stoisku Organizatora w dniu 25 sierpnia 2022 r. tylko osobiście. 

5. Zwycięzcy, którzy nie odbiorą osobiście nagrody we wskazanym wyżej terminie tracą prawo do nagrody. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, ul. 

Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, KRS: 0000653638. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można skontaktować się za 

pomocą adresu e-mail: iod@pomaganie-krzepi.pl oraz pisemnie, kierując korespondencję na adres: Fundacja 

Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi”, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 

komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

4. W związku z prowadzeniem Konkursu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: imię 

i nazwisko, numer telefonu oraz wizerunek. 

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym dane administratora, podstawy, 

cele, zakres przetwarzania danych osobowych, prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą) zawarte są w 

Klauzuli Informacyjnej RODO, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.  

O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stoisku Organizatora podczas Meczu. Zmiany nie 

będą naruszały praw Uczestników powstałych przed zmianą.  

4. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stoisku Organizatora podczas Meczu oraz na stronie www 

Organizatora: www.pomaganie-krzepi.pl/aktualnosci  

 

Załączniki: 

- Klauzula informacyjna RODO 
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