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Załącznik nr 1 do Uchwały 

Zarządu Areny Kraków S.A.  

         nr 1/VII/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU ‘Moje wspomnienie z TAURON Areny Kraków edycja 2’  

NA PORTALU FACEBOOK z dnia 05.07.2021 roku 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, zasady i czas trwania konkursu ‘Moje 

wspomnienie z TAURON Areny Kraków edycja 2’ (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Arena Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  

przy ul. Stanisława Lema 7, 31 – 571 Kraków (dalej „Organizator”). 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.  

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora. Facebook nie 

ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami  

i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: 

„Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje, a także zobowiązuje się do jej przestrzegania 

oraz w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu Facebook:  

https://www.facebook.com/legal/terms; 

d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem  

w Konkursie; 

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności 

związanej z Konkursem. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin 

do trzeciego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej. 

 

§ 3. MIEJSCE I CZAS KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu 

społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem:  

http://www.arenakrakow.pl/
https://www.facebook.com/legal/terms
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www.facebook.com//TAURONArenaKrakow/.  

2. Konkurs trwa od dnia 05.07.2021 roku godz. 12:00 do 08.07.2021 roku godz. 12:00. 

3. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 8.07.2021 roku.  

 

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I NAGRODA 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: zamieszczenie odpowiedzi w formie obrazu z tekstem w formie 

komentarza pod postem konkursowym na zadanie przedstawione w treści posta konkursowego  

na Fanpage'u Organizatora www.facebook.com//TAURONArenaKrakow/ (dalej Fanpage), a polegające  

na tym, że Uczestnik w komentarzu przedstawia swoje wspomnienie związane z wizytą w TAURON Arenie 

Kraków podczas wydarzenia siatkarskiego mającego tam miejsce. Zadanie zostanie umieszczone  

na Fanpage'u w dniu 05.07.2021 roku o godzinie 12:00.  

2. Odpowiedź Uczestnika na zadanie musi spełniać następujące wymogi:  

a) musi stanowić wpis ze zdjęciem i wypowiedzią w języku polskim i być efektem osobistej twórczości 

Uczestnika Konkursu,  

b) nie może zawierać słów naruszających dobre obyczaje (w tym powszechnie uznanych za obelżywe, 

obraźliwe, wulgarne),  

c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich, 

d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści 

reklamowych dotyczących Organizatora. 

3. Organizator będzie uprawniony do usunięcia odpowiedzi Uczestnika naruszającej wymagania określone  

w Regulaminie. 

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku, gdyby opublikowana przez niego 

odpowiedź naruszała prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy powszechnie obowiązujące  

i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności 

w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi  

z naruszenia przysługujących im praw.  

5. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że jego odpowiedź będzie widoczna dla innych fanów Organizatora. 

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia, dokonanie połączenia przekazanego zdjęcia  

lub jego fragmentu z innymi utworami lub innymi elementami oraz na korzystanie z tak powstałych 

utworów lub ich części elementów na różnych polach eksploatacji (w szczególności wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2021, poz. 1062  

z późn. zm.).  

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia opisanego w powyższym ust. 6  

przez Organizatora według jego potrzeb wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania 

utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych. 

8. Tylko odpowiedzi opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 4 ust. 1-7 biorą udział w Konkursie. 

Zgłoszenia w innym miejscu niż post konkursowy, w szczególności w formie prywatnej wiadomości, nie 

będą brały udziału w Konkursie.  

9. Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednego zgłoszenia, czyli umieszczenia jednej odpowiedzi. 

http://www.arenakrakow.pl/
http://www.facebook.com/TAURONArenaKrakow/
http://www.facebook.com/TAURONArenaKrakow/
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10.  W momencie opublikowania odpowiedzi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść 

Regulaminu. 

11.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu co następuję zgodnie  

z brzmieniem powyższego ust. 10 oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §4 Regulaminu. 

12.  Zwycięzcą Konkursu zostanie trzech Uczestników, którzy zostaną wybrani przez komisję Organizatora. 

13.  O przyznaniu nagrody decyduje trzyosobowa komisja Organizatora, która będzie brała pod uwagę przede 

wszystkim: 

a) Zgodność opublikowanej odpowiedzi z tematyką Konkursu; 

b) Oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność Uczestnika Konkursu. 

14.  W Konkursie przewidziano 3 Nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §4 ust. 12 i 13. 

Fundatorem nagród jest Organizator. 

15.  Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa tj.: 

a) voucher dla dwóch osób na I dzień Memoriału Wagnera, organizowanego w TAURON Arenie Kraków  

w dniu 9 lipca 2021 r., do zrealizowania w dniu wydarzenia ; o wartości 45,6 zł brutto; 

b) voucher dla dwóch osób na II dzień Memoriału Wagnera, organizowanego w TAURON Arenie Kraków 

w dniu 10 lipca 2021 r., do zrealizowania w dniu wydarzenia; o wartości 45,6 zł brutto; 

c) voucher dla dwóch osób na III dzień Memoriału Wagnera, organizowanego w TAURON Arenie Kraków 

w dniu 11 lipca 2021 r., do zrealizowania w dniu wydarzenia; o wartości 45,6 zł brutto; 

16.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

17.  Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 

inna nagroda.  

18.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Fanpage`u - www.facebook.com//TAURONArenaKrakow/ w dniu 

8.07.2021 roku. Ponadto, Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru 

Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku, jednakże dopiero po 

uprzednim i dobrowolnym wysłaniu wiadomości prywatnej na Facebooku przez Zwycięzcę Konkursu do 

Organizatora z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. 

19.  Warunkiem odebrania przez Uczestnika-Zwycięzcę Nagrody jest przesłanie w ciągu 12 godzin  

od ogłoszenia wyników - wiadomości prywatnej na Facebooku, o której mowa w ust. 19.  

20.  Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 19 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu na jej 

przesłanie wskazanego w ust. 20  lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika 

prawa do Nagrody. 

21.  Przyznane w Konkursie Nagrody, Uczestnicy Konkursu mogą odebrać wyłącznie osobiście, do 3 dni od dnia 

otrzymania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 19, w siedzibie Organizatora Konkursu 

po wcześniejszym ustaleniu terminu i dokładnego miejsca odbioru z Organizatorem. Przy odbiorze Nagrody 

konieczne będzie złożenie oświadczenia o jej odbiorze przez Zwycięzcę Konkursu. 

22.  W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z odbioru Nagrody, Nagroda ta nie zostanie wydana  

i pozostanie własnością Organizatora.  

 

 

http://www.arenakrakow.pl/
http://www.facebook.com/TAURONArenaKrakow/
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§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu,  

w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika. Uczestnikowi  

w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników 

w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania  

są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub regulaminem Facebooka. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, 

serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. Ponadto Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji leżące po stronie Facebooka. 

 

§ 6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym 

terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis  

i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora  

z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 05.07.2021”. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo  

w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, 

w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób 

mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej 

pisemnej zgody Organizatora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 8. DANE OSOBOWE 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

http://www.arenakrakow.pl/
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2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

3. Organizator przetwarza dane, o których mowa w Regulaminie. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody 

Uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w Konkursie. 

5. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania, sprostowania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, bądź usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia  

a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A także prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy 

skontaktować się z Organizatorem Konkursu. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Zwycięzcom. W momencie usunięcia danych 

Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

7. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu,  

z uwzględnieniem czasu trwania ewentualnych postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego 

Regulaminu.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.tauronarenakrakow.pl. 

 

 

http://www.arenakrakow.pl/

