
 

 
 

 

 
 

 

 

Kielce, dnia 06.11.2020 r.                                       

 

Regulamin konkursu w ramach akcji  

„Bądź na trybunach z Łomża Vive Kielce” 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na hasło zachęcające do kibicowania.  

2. Organizatorem konkursu jest ŁOMŻA VIVE KIELCE, zwany dalej „Organizatorem”. 

Konkurs trwa od 06.11. do 30.11.2020 r. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do 

czynności prawnych, będące uczestnikami akcji „Bądź na trybunach z Łomża Vive Kielce”, 

które wypełnią formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora i dokonają 

zgłoszenia  hasła konkursowego w tym formularzu konkursowym w okresie trwania 

konkursu.  

4. Konkurs polega na przesłaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ciekawych, 

kreatywnych haseł dopingujących drużynę Łomża Vive Kielce. Poprzez przesłanie 

zgłoszenia, Uczestnik nieodwołalnie i nieodpłatnie upoważnia Organizatora do korzystania 

z nagrodzonego hasła na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym poprzez jego 

wyświetlanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, dokonywania w nim zmian, modyfikacji.  

5. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi, którego hasło 

narusza prawo, w tym prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje.  

6. Każdy Uczestnik ma prawo przesłania jednej propozycji hasła zachęcającego do kibicowania.  

7. Spośród przesłanych zgłoszeń powołana przez Organizatora Komisja w składzie 

3 osobowym wybierze 5 najciekawszych i kreatywnych propozycji haseł, które zostaną 

nagrodzone koszulkami meczowymi zespołu Łomża Vive Kielce. Decyzja Komisji jest 

ostateczna i nieodwołalna.  

8. W przypadku zgłoszenia takich samych haseł przez kilku Uczestników, pod uwagę będzie 

brane to, które wpłynęło do Organizatora jako pierwsze.  

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.11.2020 r. za pośrednictwem strony internetowej 

www.kielcehandball.pl, gdzie zostaną podane hasła konkursowe, które wygrały w konkursie. 



 

 
 

 

 
 

 

Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej w konkursie na podany 

w formularzu adres kontaktowy.  

10. Osoba uprawniona przez Organizatora skontaktuje się z Uczestnikami, których hasła zostaną 

wyłonione, w formie mailowej, celem ustalenia terminu i sposobu przekazania nagrody. 

Możliwy jest odbiór nagrody osobiście pod adresem: Klub Sportowy Vive Kielce, ul. Leszka 

Drogosza 2, 25-093 Kielce (Hala Legionów) lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród 

w przypadku niepodania lub podania przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do 

wydania Nagrody. 

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy 

prawa.  

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie konkursowej 

www.kielcehandball.pl. 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych 

w ramach akcji „Bądź na trybunach z Łomża Vive Kielce” 

 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, biorąc udział w akcji i wypełniając formularz on-line 

oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie 

mojego wizerunku w ramach akcji „Bądź na trybunach z Łomża Vive Kielce”. Akcja 

organizowana jest przez ŁOMŻA VIVE KIELCE z siedzibą w Kielcach, ul. L. Drogosza 2 (Hala 

Legionów) i obejmuje stworzenie kartonowych podobizn kibiców, które umieszczone zostaną 

w Hali Legionów podczas meczów drużyny Łomża Vive Kielce, a także produkcję materiałów 

promocyjnych z wykorzystaniem wyżej wymienionych podobizn. Jednocześnie oświadczam, że 

powstałe w ten sposób materiały nie naruszają moich dóbr osobistych.  



 

 
 

 

 
 

 

 

Niniejsza zgoda:  

• nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,  

• dotyczy wszelkich materiałów powstałych w ramach akcji „Bądź na trybunach z Łomża 

Vive Kielce”. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form przekazu marketingowego, bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Biorąc udział w akcji „Bądź na trybunach z Łomża Vive Kielce”, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej 

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

kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018 poz. 1000). 

  

 

 

 


