REGULAMIN

KONKURSU KRĄŻKOWEGO
"Kup krążek - wspomóż Klub"
1.
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.
Organizatorem konkursu pod nazwą „KONKURS KRĄŻKOWY” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Leśna 1, 44-335
Jastrzębie-Zdrój, (dalej zwany: „Organizatorem”).
1.2.
Konkurs będzie trwał do końca sezonu 2015/2016 i zostanie organizowany podczas 2 przerwy
wszystkich meczy PHL na Lodowisku Jastor Jastrzębie-Zdrój.
1.3.
Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na Lodowisku Jastor JastrzębieZdrój.

1.4.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.jkh.pl.
2.
ZASADY KONKURSU

2.1.
Aby wziąć udział w konkursie należy kupić krążek hokejowy przygotowany specjalnie pod
konkurs w kasie biletowej przed meczem na Lodowisku Jastor. Kibic kupując krążek również
otrzyma bilecik potwierdzający udział w konkursie oraz zawierający informacje o numerze
krążka hokejowego.
2.2.
Jeden uczestnik może zakupić dowolną ilość krążków hokejowych. Każdy specjalny krążek
hokejowy bierze udział w Konkursie.
2.3.
Aby konkurs mógł odbyć się, potrzebnych jest min. dwóch uczestników Konkursu.

2.4.
Specjalny krążek konkursowy kosztuje 5,00zł za 1 sztukę.

2.5.
Krążek nie jest klubowym gadżetem, służy wyłącznie do gry i podlega zwrotowi.

2.6.
Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego
Regulaminu.
2.7.
Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się według poniższych zasad:

2.7.1.
Uczestnicy Konkursu kupuje specjalny krążek hokejowy przygotowany pod Konkurs w kasie
biletowej przed meczem PHL na Lodowisku Jastor Jastrzębie-Zdrój.
2.7.2.
Konkurs odbywa się podczas drugiej przerwy między 2 a 3 tercją meczu PHL na Lodowisku Jastor
Jastrzębie-Zdrój.

2.7.3.
Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest rzucenie specjalnego krążka hokejowego jak
najbliżej wyznaczonego celu na tafli lodu. Wyznacznikiem jest słupek znajdujący się na środku
tafli lodu. Rzut krążka może odbyć się z dowolnego miejsca na terenie Lodowiska Jastor
Jastrzębie-Zdrój, poza taflą lodu. Uczestnik, który rzuci krążek najbliżej celu wygrywa nagrodę.
Organizator oświadcza, że bilecik potwierdzający udział w Konkursie będzie uprawniał do
odbioru nagrody przez zwycięzcę.

2.7.4.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu drugiej przerwy między
2 a 3 tercją meczu PHL na Lodowisku Jastor Jastrzębie-Zdrój lub odmowy pokazania biletu
potwierdzającego udział w Konkursie, przedstawiciel Komisji Konkursowej wybiera następnego
w kolejności Uczestnika, który rzucił krążek najbliżej wyznaczonego celu na tafli lodu, aż do
wyłonienia kandydata zgodnie z zasadą wskazaną w punkcie 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. procedura ta
nie zmienia zasad ustalania kolejnych zwycięzców konkursu zgodnie z punktem 2.2 powyżej.
2.8.
Nagrody w konkursie ufundowane są przez Firmę handlową "RACZEK", ulica 1 Maja 25 44-330
Jastrzębie-Zdrój. Wartość nagrody: od ......................... zł do ......................... zł (słownie:
....................................................................................................................).
2.9.

Można wygrać tylko jedną nagrodę podczas meczu na Lodowisku Jastor Jastrzębie-Zdrój. Rodzaj
nagrody będzie podawany do informacji publicznej na funpage Jastrzębskiego Klubu
Hokejowego GKS Jastrzębie www.facebook.com/JastrzebskiKlubHokejowyGKSJastrzebie oraz na
stronie Klubu www.jkh.pl
2.10.
Wyniki konkursu będą podawane na stronie Klubu www.jkh.pl w zakładce Konkurs.
3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć
udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
3.2.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i
współpracowników.
4.
ODBIÓR NAGRODY

4.1.
Nagroda zostanie wręczona podczas meczu hokejowego, który odbędzie się w dniu Konkursu na
Lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Leśnej 1.

4.2.
Weryfikacja zwycięzcy Konkursu odbywa się po okazaniu bileciku potwierdzającego udział w
konkursie oraz zawierający informacje o numerze krążka hokejowego.
4.2.
W przypadku, nieodebrania nagrody przez laureata prawo do nagrody przechodzi na kolejnego
Uczestnika.
4.3.
Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
5.
KOMISJA KONKURSOWA
5.1.

Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana została Komisja Konkursowa, w skład której
wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.2.
Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu.
6.
REKLAMACJE

6.1.
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej na
adres Organizatora:
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, z dopiskiem o
treści: „Reklamacja – KONKURS KRĄŻKOWY”.

6.2.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak
również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3.
Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla
pocztowego.

6.4.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną
przez Organizatora.
6.5.
Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.6.
Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 2 dni od dnia jej doręczenia.

6.7.
Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie najpóźniej w ciągu 2 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez uczestnika.
6.8.
Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.

Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze
znaczkiem, Organizator prześle kopie Regulaminu Konkursu.
7.2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
7.3.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

7.3.1.
zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych w tym siły wyższej,
7.3.2.
nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika imienia i
nazwiska lub błędnym ich podaniem.

7.4.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.

