
REGULAMIN KONKURSU „Niezwykły Świat Przedwojennego Futbolu”  

 

§ 1 Postanownie ogólne  

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Niezwykły 

Świat Przedwojennego Futbolu” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez klub sportowy ŁKS 

Łódź SA., Al. Unii Lubelskiej 2,  90-020, Łódź, KRS 0000787436, NIP 7272837052. 

Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook, pod oficjalnym adresem strony 

facebookowej klubu ŁKS Łódź: https://www.facebook.com/lkslodz  

Organizatorem Konkursu jest ŁKS. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą 

techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w dniu 04-05.09.2019 r. do godziny 12.00, a zwycięzca zostanie wyłoniony 

ostatniego dnia konkursu, 05.09.2019 r.. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani 

organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za 

Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem 

powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje 

się solidarnie do zwolnienia serwisu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego 

Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z 

niniejszym Konkursem. 

 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada 

zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób 

osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z 

Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. 

6. Jest użytkownikiem portalu Facebook oraz posiada swoje, prywatne konto, poparte 

prawdziwymi danymi osobowymi. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych 

w ust. 1 – 6 pkt stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku 

późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do 

dochodzenia jej zwrotu, bądź zwrot kosztów nagrody.  

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody 

1. Organizator zamieszcza post konkursowy- grafikę konkursową na swojej oficjalnej 

stronie facebookowej ŁKS Łódź- Łódzki Kulub Sportowy- konkurs trwa od momentu 

opublikowania posta konkursowego do 05.09.2019 r. do godziny 12.00.  

2. W poście konkursowym zostaną zamieszczone pytania konkursowe, na które 

uczestnik musi udzielić poprawnych odpowiedzi.  

3. Uczestnicy swoje odpowiedzi publikują w komentarzu pod postem konkursowym.  

4. 3 pierwsze osoby, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania wygrywają 

nagrody.  

https://www.facebook.com/lkslodz


Nagorda: Książka „Niezwykły Świat Przedwojennego Futbolu” Remigiusza Piotrowskiego 

Wydawnictwa PWN.  

Odebranie nagrody zostanie ustalone indywidualnie z każdym uczestnikiem, książka będzie 

do obioru w biurze i siedzibie ŁKS-u Łódź – al. Unii Lubelskiej 2. Termin będzie ustalony z 

każdym z osobna.  

Zostały przygotowane 3 egzemplarze nieniejszej książki, po jednej dla każdego wygranego.  

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych  

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest ŁKS, 

Al. Unii Lubelskiej 2, 90-020, Łódź, KRS 0000787436, NIP 7272837052. Uczestnicy 

Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników 

Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a 

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich 

usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.  

 

§ 5 Tryb składania reklamacji  

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej 

w ciągu 3 (trzech) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji 

Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na 

przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 3 (trzech) dni. 

Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być 

kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@lkslodz.pl 

 

§ 6 Postanowienia końcowe  

Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej ŁKS: lkslodz.pl. 

Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na profilu Facebook 

Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc 

prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie 

będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia 

któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub 

sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 

 

 


