
Regulamin cyklicznego miesięcznego konkursu dla karnetowiczów Lechii Gdańsk w sezonie 
2022/2023 w rundzie jesiennej do 30-12-2022r.  

1  
Organizatorem cyklicznego miesięcznego konkursu dla karnetowiczów Lechii Gdańsk w sezonie 
2022/2023 w rundzie jesiennej do 30-12-2022r. , zwanego dalej „Konkursem”, jest Lechia Gdańsk 
S.A., zwanym dalej „Organizatorem”, e-mail: biuro@lechia.pl we współpracy z R-GOL 
(dystrybutorem sprzętu marki adidas). 
 
2  
Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lechia.pl oraz mediów 
społecznościowych należących do Organizatora, funkcjonujących według Regulaminu w/w portali. 
Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na 
postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminów w/w portali oraz niniejszego 
Regulaminu.  
 
3  
Konkurs ma charakter cykliczny i składa się z kolejnych  edycji: I – edycja sierpień, II – edycja 
wrzesień, III – edycja październik, IV – edycja listopad, V- edycja grudzień.    Kryterium wyboru jest 
udział w konkursie poprzez przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie lub wykonanie ogłoszonego w 
poszczególnej edycji zadania oraz oryginalność i kreatywność odpowiedzi lub wykonania zadań  
zgłoszonych do Konkursu. Pierwsza edycja rozpoczyna się dnia  29-08-2022 roku o godzinie 14.00,  
a kończy 02-09-2022 do godziny 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 września.  
 
4  
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu poza 
termin określony  powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem 
strony internetowej www.lechia.pl, mediów społecznościowych Lechii Gdańsk oraz newslettera 
Lechii Gdańsk. 
 
 
5  
Odpowiedzi na pytania konkursowe oraz wykonanie zadań konkursowych należy przesyłać tylko  
i wyłącznie drogą elektroniczną przez email marketing@lechia.pl   
 
 
6  
Odpowiedzi na pytania lub wykonanie zadań konkursowych  zgłaszane na Konkurs nie mogą 
naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a 
także ogólnie przyjętych norm  obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc 
albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  
 
7  
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca aktywny karnet kibica, 
posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 
lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
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prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.  
 
8  
Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej,  
w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna 
obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  
 
9  
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym 
członkowie Komisji, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.  
 
10 
Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie zarejestrowani posiadacze karnetu kibica Lechii 
Gdańsk na sezon 2022/23 lub rundę jesienną tego sezonu. 
 
11  
Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.   
 
12  
Aby wziąć udział w Konkursie należy nadesłać w wymaganym terminie odpowiedź na pytanie 
konkursowe lub wykonać postawione zadanie konkursowe oraz podać swoje imię i nazwisko, i nr 
karty kibica, przy braku karty kibica niezbędne będzie podanie nr PESEL. 
 
13  
Zgłoszenie udziału w konkursie nie wymaga żadnej dodatkowej aktywności ze strony Uczestnika 
poza realizacją postawionego zadania zgodnie z pkt. 18 w określonym miesiącu.  Uczestnik wyraża 
zgodę, aby przesłane przez niego treści zostały umieszczone na ewentualnych listach rankingowych 
i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  
 
14  
W przypadku, o którym mowa w punkcie  powyżej (ograniczona zdolność do czynności prawnych), 
zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której 
mowa w powołanym punkcie. Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową 
marketing@lechia.pl . Tytuł maila powinien zawierać dane użytkownika użyte przy rejestracji.  
 
15 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane  przy rejestracji lub 
niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email 
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.  
 
16  
W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub 
działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo 
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weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia 
Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot 
otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania 
na zasadach ogólnych.  
 
17  
Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu 
oświadcza, iż je akceptuje. 
 
18  
Wszystkie odpowiedzi i zadania  nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej 
powołanej przez Organizatora.  
 
19 
Komisja konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu przyjmowania odpowiedzi lub zadań 
w każdym poszczególnym miesiącu/edycji , biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, 
kreatywność oraz ewentualne walory artystyczne.  
 
20  
W każdej edycji Komisja Konkursowa wyłoni 10 Zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni.   
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie 
przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.  
 
21  
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 
uczestników Konkursu.   
 
22  
Organizator będzie informować o wynikach Konkursu poprzez Social Media Lechii Gdańsk  
oraz na stronie internetowej www.lechia.pl; na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża 
zgodę.   
 
23  
Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową  otrzymają od Organizatora następujące 
nagrody: 5 koszulek i 5 piłek z podpisami drużyny, przy czym każdy Zwycięzca może otrzymać 1 
piłkę lub jedną koszulkę podczas całego trwania jesiennej edycji konkursu w sezonie 2022/23. 
 
24 
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub mailowo 
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników edycji konkursu.  
 
25  
Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie przekazana w sposób uzgodniony ze Zwycięzcą.   
W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może wymagać 
pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
sposobu przekazania , o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.  
 
 
 



 
26  
Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, 
że nie są osobami, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu.  
 
27  
Za wygrane nagrody nie przysługuje zastępczy ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca 
Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.  
 
28  
W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem 
lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają  
i przechodzą na własność Organizatora.  
 
29 
Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. W każdym przypadku będą to nagrody  
o nie mniejszej wartości do nagród wskazanych  powyżej.  
 
30  
Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi 
na własność Organizatora.  
 
31  
Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania 
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę 
prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.  
 
32  
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych  
z Konkursem.  
 
33  
Reklamacja powinna zawierać: - imię i nazwisko osoby składającej reklamację; - opis przedmiotu 
reklamacji wraz z uzasadnieniem; - adres korespondencyjny. Reklamacje należy składać listownie 
na adres siedziby Organizatora.  Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez 
Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. 
 
34  
Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 3 dni od daty ogłoszenia wyników 
edycji Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
35  
Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.  
 
36  
 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą 
przedstawiciele Organizatora w tym piłkarze drużyny.  
 
 



 
37  
Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających  
z niniejszego Regulaminu.   
 
38  
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.lechia.pl  
 
39  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już 
nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na 
stronie internetowej www.lechia.pl z odpowiednim wyprzedzeniem  przed wprowadzeniem zmian. 
 
40  
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.   
 
41  
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych Uczestników będą przetwarzane przez 
Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rozporządzenia 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 („RODO”).  
 
42  
Administratorem danych osobowych jest Lechia Gdańsk S.A . Dane osobowe Uczestnika 
przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wzięcia udziału przez 
Uczestnika w Konkursie na podstawie zgody Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO). 9.10 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym 
zakresie.  
 
43  
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w Regulamin konkursu Twoje pole do popisu dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem;  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  
Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez 
Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie 
takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie 
wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursu, niezależnie od etapu Konkursu, na którym 
żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu zwycięzców poszczególnych etapów.   
 
44  
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29-08-2022r. .  
 
 



 
45  
Przesyłając zgłoszenie – odpowiedz na pytanie konkursowe lub wykonanie zadania konkursowego - 
za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.  
 
 
 
 
ORGANIZATOR  


