REGULAMIN KONKURSU
„KIBICUJEMY POLSKIEJ
REPREZENTACJI”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki konkursu „Kibicujemy Polskiej Reprezentacji”, zwanego
dalej „Konkursem”, przeprowadzanego w serwisie sportowym portalu eOstroleka.pl.
2. Organizatorem konkursu jest CYBERMEDIA – wydawca dziennika internetowego
eOstroleka.pl, 07-410 Ostrołęka - ul. Agatowa 13, NIP 7581976604, REGON
551196427.
3. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
a) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
5. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 10.06.2016 do 10.07.2016, czyli w
trakcie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2016.
6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
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ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem konkursu jest propagowanie kulturalnego dopingu oraz wspierania polskiej
reprezentacji piłkarskiej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO
2016.
2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie sportowym portalu eOstroleka.pl oraz na
stronie serwisu sportowego eOstroleka.pl na Facebooku – SPORTowa Ostrołęka.
3. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest nadesłanie minimum 10 zdjęć przez
uczestników konkursu. W przypadku nie spełnienia tego warunku, organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
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WARUNKI ZGŁOSZENIA SIĘ DO KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunki:
a) Zapoznać się z treścią regulaminu konkursu, zamieszczoną na stronie
eOstroleka.pl oraz wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu.
b) Przesłać zdjęcie zrobione przez uczestnika konkursu, wraz z opisem na adres
mailowy sport@eostroleka.pl, w temacie wpisując KONKURS.
2. Spełnienie warunków określonych w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu
stanowi zgłoszenie.
3. Wszystkie zgłoszenia uczestników konkursu będą zapisywane w bazie danych
organizatora.
4. Nadesłane zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych,
obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania lub usunięcia zdjęć, które
uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję konkursu.
6. Prawidłowe zgłoszenie obejmuje:
a) Osobiście wykonane zdjęcie, do którego uczestnik konkursu ma pełne prawa.
b) Imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy do autora zdjęcia.
c) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia
konkursu(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
DzU Nr 133, poz. 883)”.
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PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy uczestnik, który wysłał zdjęcie w ramach konkursu oświadcza, że jest
wyłącznym autorem wykonanego zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste
prawa autorskie i oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie w ramach
Konkursu nie narusza autorskich, praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z
faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do publikowanego w ramach konkursu
zdjęcia przenoszone na organizatora na podstawie postanowień niniejszego
Regulaminu, nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
3. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób widniejących na przesłanych
przez niego fotografiach, lub w wypadku osób niepełnoletnich zgodę ich
opiekunów prawnych, na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
konkursu oraz w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu, także
podawanych do publicznej wiadomości w serwisie eOstroleka.pl oraz
wykorzystywanie ich w celach marketingowych i promocyjnych organizatora
dotyczących konkursu.
4. Uczestnik przesyłając zdjęcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na
przetwarzanie lub wykorzystanie zdjęcia przez CYBERMEDIA z siedzibą w

Ostrołęce, w szczególności dodanie logo eOstroleka.pl, publikację zdjęcia w
Internecie, wykorzystanie go w celach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak
również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

&5
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Prawidłowy przebieg konkursu, jak również wyłonienie zwycięzców, będzie
nadzorować komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele
organizatora.
2. Do zadań komisji konkursowej należy wybór zwycięzców konkursu, jak
również stwierdzenie ważności wyników konkursu oraz dbanie o proces
pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom
oraz terminów ich dostarczenia. Zadania komisji konkursowej określone w
niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynnności.
3. Zdjęcia do konkursu zgłaszać można do trzeciego dnia po ostatnim meczu
reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO
2016. Po tym czasie przyjmowanie zgłoszeń zostaje zamknięte.
4. Cztery dni po ostatnim meczu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w
piłce nożnej UEFA EURO 2016 zdjęcia zostaną opublikowane w serwisie
eOstroleka.pl oraz na stronie serwisu sportowego eOstroleka.pl na facebooku –
SPORTowa Ostrołęka. Od tego momentu rozpocznie się głosowanie na
zdjęcia, które potrwa przez siedem dni.
a) Głosowanie w eOstroleka.pl – każdy użytkownik portalu może oddać jeden
głos dziennie za pomocą przycisku pod fotografią w galerii konkursowej.
b) Głosowanie na facebooku SPORTowa Ostrołęka – każdy użytkownik
portalu może oddać jeden głos za pomocą przycisku „lubię to” pod
fotografią w galerii konkursowej.
5. W serwisie eOstroleka.pl oraz na facebookowej stronie SPORTowa Ostrołęka
zostaną opublikowane takie same zdjęcia konkursowe. Uczestnik będzie miał
więc podwójną szansę na zdobycie nagrody.
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NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W konkursie zostanie przyznanych dwanaście nagród.
2. Komisja konkursowa na podstawie wyników głosowania w serwisie eOstroleka.pl
przyzna zwycięzcom (pięć zdjęć z największą ilością głosów) następujące nagrody:
I nagroda – dwumiesięczny karnet do siłowni CrossFightGym Ostrołęka, ul.
Hubalczyków 2.
II nagroda – zestaw kibica reprezentacji Polski od hurtowniapilkarska.com.

III nagroda – bon na 50 zł do wykorzystania w pubie Miętowy Krokodyl Ostrołęka, ul.
Targowa 9.
IV nagroda – bon na 50 zł do wykorzystania w New York City Pizza – hala targowa
Feniks.
V nagroda – książka „Phillip Lahm. Drobna różnica” od serwisu goal.pl.
3. Komisja konkursowa wśród najpopularniejszych ( z największą ilością głosów) zdjęć
w głosowaniu użytkowników strony na facebooku SPORTowa Ostrołęka wskaże trzy
zwycięskie zdjęcia, którym przyzna następujące nagrody:
I nagroda – dwumiesięczny karnet do siłowni CrossFightGym Ostrołęka, ul.
Hubalczyków 2.
II nagroda – zestaw kibica reprezentacji Polski od hurtowniapilkarska.com.
III nagroda – bon na 50 zł do wykorzystania w Bistro do Syta – hala targowa Feniks.
IV nagroda – bon na 50 zł do wykorzystania w pubie Miętowy Krokodyl Ostrołęka,
ul. Targowa 9.
V nagroda – książka „Wayne Rooney. Moja dekada w Premier League” od serwisu
goal.pl.
4. Komisja konkursowa przyzna nagrodę w postaci bonu na 50 zł do wykorzystania w
pubie Miętowy Krokodyl uczestnikowi, który jako pierwszy zgłosi się do konkursu.
5. Komisja konkursowa przyzna nagrodę w postaci książki „Futbol w cieniu Holokaustu.
Ajax, Holendrzy i wojna” uczestnikowi, który jako drugi zgłosi się do konkursu.
6. W głosowaniu na Facebooku liczba głosów nie ma charakteru wiążącego.
Zwycięzców tej części konkursu wskazuje organizator, a liczba głosów jest jedynie
sugestią do werdyktu jury.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dzień po zakończeniu głosowania, najpóźniej
w terminie 10.07.2016.
8. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną lub
mailową.
9. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną lub
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
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REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać elektronicznie na
następujący adres e-mail organizatora: sport@eostroleka.pl z tytułem: "Konkurs:
Kibicujemy Polskiej Reprezentacji" przed upływem czasu trwania konkursu, tj. do
dnia 10.07.2016 r. do godziny 12:00.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie do 10.07.2016 r.
4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za
pomocą wiadomości e-mail.
1.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać
kontaktując się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail:
sport@eostroleka.pl. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej eOstroleka.pl oraz w
siedzibie organizatora – redakcji serwisu eOstroleka.pl, ul. Farna 9a.
2. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a
nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organizatora.
3. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości
wynikające z podania przez uczestnika konkursu błędnego adresu lub innych
danych osobowych.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy,
natomiast zakres uprawnień uczestników konkursu i organizatora regulowany
oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.

