
 

 

 

 

 
 

Regulamin konkursu „ #WFzŁKS ” 
 

§ 1 
 Postanowienia ogólne 

 
1. Poniższy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) dotyczy konkursu 

ogólnopolskiego o charakterze sportowo – edukacyjnym (zwanego dalej: 
„Konkursem”) organizowanego przez ŁKS Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, al. Unii 
Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, 
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 
numerem KRS: 0000787436, NIP: 7272837052 (zwany dalej: „Organizatorem”). 

 
2. Fundatorem nagród dla: 

• zwycięzców indywidualnych (uczniów) jest Organizator, 
• zwycięzców – klas jest Adam Kalinowski prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Melmak Adam Kalinowski, adres: ul. 
Wróblewskiego 71 m. 38, 94-032 Łódź, na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki, NIP 7742948399 (zwany dalej: „Melmak”). 

 
3. Konkurs będzie prowadzony zamiennie pod nazwą „#WFzŁKS” lub „WF z ŁKS”.  

 
4. Celem organizacji Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do 

aktywności fizycznej i uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.  
 

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

 
6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

 
7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani 

za wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych. 
 

8. Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

9. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z postanowieniami 
Regulaminu. 

 
10. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2.09.2022 roku i będzie trwał do 31.12.2022 roku, 

przy czym jest to okres, za który – dla wyłonienia zwycięzców Konkursu – 
będzie oceniana frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego.  
 

 
 



 

 

 

 

 
§ 2 

Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikiem (ogólnie zwanym dalej: „Uczestnikiem”) Konkursu może być: 
 

a) każdy uczeń publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej zlokalizowanej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzącej w skład zespołów 
szkół (zwany dalej: „Uczniem”) - zgłoszony do Konkursu przez swojego 
przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu przysługuje władza 
rodzicielska w stosunku do Ucznia lub opiekuna prawnego),  

b) każda klasa (od klasy 1 do 8) publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej 
zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzącej w 
skład zespołów szkół (zwana dalej: „Klasą”) - zgłoszona do Konkursu przez 
wychowawcę Klasy lub nauczyciela wychowania fizycznego danej Klasy; 

c) wszystkie Klasy publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej 
zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzącej w 
skład zespołów szkół – zgłoszone przez dyrektora danej szkoły poprzez 
rejestrację podlegającej mu szkoły do Konkursu. Powyższe oznacza, że 
zgłoszenie przez dyrektora szkoły do Konkursu jest równoznaczne z wzięciem 
udziału w Konkursie wszystkich Klas tej szkoły podstawowej - która/-y spełni 
określone w § 3 Regulaminu warunki wzięcia udziału w Konkursie. 

 
2. Uczeń może być Uczestnikiem Konkursu i grać o nagrodę indywidualną 

niezależnie od tego, czy Uczestnikiem Konkursu jest jego Klasa. 
  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji na każdym etapie 
Konkursu, czy zgłoszenie Uczestnika do Konkursu zostało dokonane przez 
osobę faktycznie do tego uprawnioną.  Negatywna weryfikacja lub brak 
okazania dokumentu legitymizującego prawo do zgłoszenia Uczestnika 
stanowi przesłankę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie na 
każdym z jego etapów. 

  



 

 

 

 

 
§ 3 

 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
 

a) zgłoszenie do dnia 15.09.2022 roku udziału w Konkursie za pośrednictwem 
wiadomości mejlowej o odpowiedniej treści według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Regulaminu, wysłanej pod adres – marketing@lkslodz.pl. Za 
moment dokonania zgłoszenia uważa się moment, w którym wiadomość 
mejlowa zostanie zapisana na serwerze Organizatora. Wszelkie zgłoszenia, 
które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, nie zostaną 
uwzględnione przez Organizatora. 

 
b) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji warunków 
niniejszego Regulaminu i wyrażenia wymaganych przez Organizatora zgód 
uniemożliwia udział w Konkursie. 

 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania danych osoby zgłaszającej 

(dyrektora szkoły/ wychowawcy Klasy/ nauczyciela wychowania fizycznego 
danej Klasy/ przedstawiciela ustawowego Ucznia) zwanej dalej: 
„Zgłaszającym”, takich jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu 
oraz danych Uczestnika, takich jak: nazwa i adres Szkoły oraz dodatkowo: 
oznaczenie Klasy – w przypadku zgłoszenia Klasy albo podanie imienia i 
nazwiska Ucznia – w przypadku zgłoszenia Ucznia.   

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Zgłaszającego i 

Uczestnika oraz wyrażonych zgód na każdym etapie Konkursu. W razie 
negatywnej weryfikacji danych, Organizator może podjąć decyzję o 
niedopuszczeniu Uczestnika lub o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. 

 
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest bezpłatne. 

 
5. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Konkursie Zgłaszający zostanie 

poinformowany w formie mejla zwrotnego, który zostanie wysłany na adres 
mejlowy podany przez Zgłaszającego. W taki sam sposób Zgłaszający 
zostanie poinformowany o ewentualnej konieczności uzupełnienia danych 
zawartych w zgłoszeniu, a także o odmowie zakwalifikowania do udziału 
Uczestnika w Konkursie lub o jego wykluczeniu z Konkursu. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a 

w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w 
Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w 
szczególności: 
 

 



 

 

 

 

 
 

• podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub 
godzące w uzasadnione interesy osób trzecich; 

• podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub 
Melmak lub godzące w ich wizerunek; 

• podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę 
obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania. 

 
§ 4 

Przebieg Konkursu; 
wyłonienie Zwycięzców; Nagrody 

 
1. Zadanie konkursowe polega na: 
a) uzyskaniu 100 % frekwencji na zajęciach wychowania fizycznego przez 
Uczestnika-Ucznia, z zastrzeżeniem. ust. 9 poniżej; 
b) uzyskaniu jak najwyższej średniej klasowej frekwencji na zajęciach 
wychowania fizycznego przez Uczestnika-Klasę 
2. Okres trwania konkursu, czyli 2.09.2022 r. – 31.12.2022 r., to okres, za który 
będzie brana pod uwagę frekwencja w celu wyłonienia zwycięzców. Frekwencja 
podlega ocenie począwszy od 2.09.2022 r., niezależnie od terminu dokonania 
zgłoszenia Uczestnika, co oznacza, że np. frekwencja Uczestnika zgłoszonego do 
Konkursu w dniu 14.09.2022r. będzie oceniana również za okres wsteczny tj. od 
2.09.2022 r.   
 
3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 28.02.2023 r. 
 
4. W Konkursie wyłonione zostaną dwie grupy zwycięzców: w kategorii 
indywidualnej, tj. spośród Uczestników-Uczniów (zwani dalej: „Zwycięzcami w 
kategorii indywidualnej”) oraz w kategorii grupowej, tj. spośród Uczestników-Klas 
(zwani dalej: „Zwycięzcami w kategorii grupowej”). 
 
5. Zwycięzcami w kategorii indywidualnej zostają Uczestnicy- Uczniowie z 
potwierdzoną zgodnie z postanowieniami ust. 13 poniżej, 100% frekwencją na 
zajęciach wychowania fizycznego, z zastrzeżeniem. ust. 9 poniżej.  
 
6. Nagrodami dla Zwycięzców w kategorii indywidualnej są karnety na mecze 
ŁKS-u Łódź na rundę wiosenną rozgrywek Fortuna 1 Ligi sezonu 2022/2023 o 
wartości 2500,00 zł. brutto. Fundatorem nagród określonych w niniejszym ustępie 
jest Organizator. 
 
7. Pula nagród dla Zwycięzców w kategorii indywidualnej jest ograniczona i 
wynosi 300 sztuk. 
 
 



 

 

 

 

 
8. W przypadku, gdy więcej niż 300 Uczestników-Uczniów uzyska frekwencję 
100 %, w celu wyłonienia 300 Zwycięzców w kategorii indywidualnej zostanie 
przeprowadzony dodatkowy konkurs sportowy, którego zasady zostaną określone 
odrębnym regulaminem. 
 
9. W przypadku, gdy liczba Uczestników- Uczniów ze 100% frekwencją będzie 
mniejsza niż 200, nagrodę otrzyma 200 uczniów z najwyższą potwierdzoną 
frekwencją. W razie, gdy z uwagi na osiągnięcie takiej samej frekwencji dwusetne 
miejsce przypadnie większej liczbie Uczestników- Uczniów (tzw. ex aequo), nagrodę 
otrzymają wszyscy Uczestnicy- Uczniowie, którzy zajęli dwusetne miejsce. 
Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio.   
 
10. Zwycięzcami w kategorii grupowej zostają Uczestnicy-Klasy, które uzyskały 
trzy najwyższe średnie klasowe frekwencje na zajęciach wychowania fizycznego w 
rankingu ogólnopolskim, potwierdzone zgodnie z postanowieniami ust. 13 poniżej. 
W razie, gdy z uwagi na osiągnięcie takiej samej frekwencji trzy pierwsze miejsca 
przypadną większej liczbie Uczestników- Klas (tzw. ex aequo), nagrodę otrzymają 
wszyscy wyłonieni w ramach trzech pierwszych miejsc zwycięzcy. 
 
11. W przypadku zgłoszenia szkoły dokonanego przez dyrektora placówki, 
Zgłaszający przesyła Organizatorowi trzy najwyższe frekwencje Klas podlegającej 
mu szkoły, potwierdzone zgodnie z postanowieniami ust. 13 poniżej. Frekwencje te 
będą podlegały ocenie w rankingu ogólnopolskim wraz z frekwencjami innych 
Uczestników-Klas. 
 
12. Nagrodami dla Zwycięzców w kategorii grupowej są projektory multimedialne 
o wartości brutto 2500,00 zł. Fundatorem nagród określonych w niniejszym ustępie 
jest Melmak. Liczba tych nagród zależy od liczby wyłonionych Zwycięzców w 
kategorii grupowej, stosowanie do ust. 10 powyżej. 
 
13. Wyłonienie zwycięzców nastąpi poprzez weryfikację danych o frekwencji 
Ucznia lub średniej frekwencji Klasy zapisanych w elektronicznym dzienniku szkoły 
Librus Synergia, Vulcan UONET+ lub innym dzienniku elektronicznym stosowanym w 
danej placówce szkolnej. W tym celu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.01.2023 r. Zgłaszający, tj. przedstawiciel ustawowy - w przypadku Ucznia; dyrektor 
szkoły, wychowawca Klasy, nauczyciel wychowania fizycznego w przypadku - Klasy, 
wysyła na adres mejlowy marketing@lkslodz.pl. Organizatora potwierdzenie w 
postaci zrzutu ekranu z dziennika elektronicznego zawierającego dane o frekwencji 
Ucznia/średniej frekwencji Klasy na zajęciach wychowania fizycznego. 
 
14.  W razie wątpliwości co do zawartych na zrzucie danych Uczestnika lub 
informacji o frekwencji, ich niekompletności lub nieczytelności, Organizator wezwie 
Zgłaszającego w drodze wiadomości mejlowej do potwierdzenia w określonym 
terminie danych i frekwencji w inny sposób, umożliwiający uniknięcie wątpliwości co 
do danych Uczestnika i stopnia frekwencji. Zastosowanie się do wezwania 
Organizatora w wyznaczonym terminie oznacza zachowanie terminu, określonego  



 

 

 

 

 
w ust. 13 powyżej.  W razie negatywnej weryfikacji potwierdzenia lub 
niezastosowania się Zgłaszającego do wezwania, Organizator może podjąć 
decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. 
 
15. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.lkslodz.pl 
do dnia 28.02.2023 r. 
 
16. Przyznane nagrody zostaną wręczone zwycięzcy/- om przez Organizatora 
osobiście na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub doręczone na 
adres szkoły przesyłką kurierską, najpóźniej do dnia 30.04.2023 roku, celem ich 
przekazania zwycięzcy/-com. 
 
17. Przy odbiorze nagrody upoważniony pracownik szkoły składa podpis na 
pokwitowaniu jej odbioru. 
 
18. Zwycięzcy, którym zostaną przyznane nagrody nie są uprawnieni do żądania 
wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. 
 
19. Zwycięzcy, którym zostaną przyznane nagrody nie mogą przenieść prawa do 
uzyskania nagród na osoby trzecie. 
 
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagród, 
wynikającą z braku jej odbioru przez szkołę. W takim przypadku nagroda pozostaje 
własnością fundatora nagrody. 
 
21. Organizator ma prawo odmówić wydania nagród w przypadku złamania 
przez zwycięzcę lub szkołę, której Klasa bierze udział w konkursie któregokolwiek 
punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością 
fundatora nagrody. 
 

§ 5 
 Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje (zwane dalej: „Reklamacją”) dotyczące przebiegu 
Konkursu, ogłoszonych wyników oraz przyznanych nagród, Zgłaszający mogą 
składać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty 
kurierskiej na adres biura Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail Organizatora – marketing@lkslodz.pl 
 
2. O zachowaniu terminu do wniesienia Reklamacji decyduje data jej 
otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą Reklamacji.  
 
3. Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. 
imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres 
e-mail w przypadku Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), powód 



 

 

 

 

reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 
 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 
Reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie. 
 
5.  Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni.  
 
6.  Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane listem poleconym w 
przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O 
zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data 
stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.  
 
7.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego.  

 
§ 6 

 Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w Konkursie jest ŁKS 
Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA 
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 
numerem KRS: 0000787436, NIP: 7272837052 (zwana dalej „Administratorem”). 
 
2. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu 
Zgłaszającego, imienia, nazwiska Ucznia będą przetwarzane w celu należytego 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, 
rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestników, 
zwycięzców lub osób trzecich - (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r. o.d.o.”). 
 
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom świadczącym 
usługi na rzecz Organizatora na podstawie zawartych umów powierzenia lub 
organom publicznym uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie 
przepisów prawa, ale tylko w celu właściwej realizacji Konkursu. 
 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 
Konkursu tj. do momentu przekazania nagród i rozpatrzenia Reklamacji według 
zasad określonych w Regulaminie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń 
administratora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, zwycięzców 
i osób trzecich.  



 

 

 

 

 
5. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody na przetwarzanie danych, z tym jednak, że cofnięcie zgody uniemożliwia 
dalszy udział w Konkursie. 
 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
§ 7 

 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Imprezy dostępny jest pod adresem: www.lkslodz.pl, a także w 
siedzibie Organizatora. 
 
2. Regulamin obowiązuje od dnia 2.09.2022 r.  z zastrzeżeniem, że jego 
postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane aż do zakończenia 
ewentualnych postępowań reklamacyjnych lub odbioru nagród.  
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w jego dowolnym 
punkcie bądź dostosowania go do potrzeb i nieścisłości, które mogą wystąpić.  
 
4. Naruszenie niniejszego Regulaminu uprawnia Organizatora do wykluczenia z 
udziału w Konkursie lub do odmowy wydania nagrody. 
 
5. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z przebiegiem Konkursu 
można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pod adresem – marketing@lkslodz.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
Załącznik nr 1 – WZÓR ZGŁOSZENIA DO KONKURSU – należy wybrać odpowiednią 
treść zgłoszenia 

 

Zgłoszenie Ucznia: 

  

 Niniejszym działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego 

…...................................................(imię i nazwisko ucznia) ucznia Szkoły 

….......................................................................................................(nazwa, adres szkoły) 

uczęszczającego do klasy …......... , zgłaszam udział…................................................................ 

(imię i nazwisko ucznia) w konkursie organizowanym przez ŁKS Łódź S. A. z siedzibą 

w Łodzi pod nazwą „WF z ŁKS”. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się  

z postanowieniami Regulaminu ww. konkursu i akceptuję je w całości, jak również 

rozumiem, że zarówno mnie, jak i małoletniego, którego reprezentuję wiążą jego 

postanowienia. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami przetwarzania 

udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

małoletniego opisanymi w Regulaminie oraz w pełni je rozumiem i akceptuję. 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do 

czynności prawnych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz danych 

osobowych małoletniego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu, 

 a w razie wyłonienia małoletniego jako zwycięzcy na zamieszczenie jego imienia 

 i nazwiska na stronie www.lkslodz.pl.   

 

 

….................................. (data) 

…..........................................(imię, nazwisko zgłaszającego) 

…..................................................... (tel. kontaktowy) 

 

  



 

 

 

 

 

Zgłoszenie Szkoły: 

 

 Niniejszym działając jako dyrektor Szkoły 

….......................................................................................................(nazwa, adres szkoły), 

zgłaszam udział ww. szkoły w konkursie organizowanym przez ŁKS Łódź S. A.  

z siedzibą w Łodzi pod nazwą „WF z ŁKS”. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się  

z postanowieniami Regulaminu ww. konkursu i akceptuję je w całości, jak również 

rozumiem, że wiążą mnie jego postanowienia. Oświadczam, że zapoznałem/-łam 

się z zasadami przetwarzania udostępnionych przeze mnie danych osobowych 

opisanymi w Regulaminie oraz w pełni je rozumiem i akceptuję.  Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym  

do przeprowadzenia konkursu. W razie wyłonienia którejś z klas szkoły, którą 

reprezentuję jako zwycięzcy wyrażam zgodę na zamieszczenie nazwy i adresu szkoły 

na stronie www.lkslodz.pl.   

 

….................................. (data) 

…..........................................(imię, nazwisko zgłaszającego) 

  …..................................................... (tel. kontaktowy) 

  



 

 

 

 

 

Zgłoszenie Klasy: 

 

 Niniejszym działając jako wychowawca/nauczyciel WF-u  klasy ….................... 

w szkole….......................................................................................................(nazwa, adres szkoły), 

zgłaszam udział ww. klasy w konkursie organizowanym przez ŁKS Łódź S. A.  

z siedzibą w Łodzi pod nazwą pod nazwą „WF z ŁKS”. Oświadczam,  

że zapoznałem/-łam się z postanowieniami Regulaminu ww. konkursu i akceptuję je  

w całości, jak również rozumiem, że wiążą mnie oraz ww. szkołę jego postanowienia. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami przetwarzania udostępnionych 

przeze mnie danych osobowych opisanymi w Regulaminie oraz w pełni je rozumiem 

i akceptuję.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

koniecznym do przeprowadzenia konkursu. W razie wyłonienia ww. klasy jako 

zwycięzcy wyrażam zgodę na zamieszczenie nazwy i adresu szkoły na stronie 

www.lkslodz.pl, do czego zostałem uprawniony. 

 

….................................. (data) 

…..........................................(imię, nazwisko zgłaszającego) 

…..................................................... (tel. kontaktowy) 

 


