
REGULAMIN KONKURSU 
„Zbierz ekipę i kibicujcie razem 5 września na LOTTO Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej – 

Zdobądź sprzęt sportowy dla swojej szkoły lub klubu!” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs (zwany dalej "Konkursem") pt. „Zbierz ekipę i kibicujcie razem 5 września na LOTTO 
Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej – Zdobądź sprzęt sportowy dla swojej szkoły lub 
klubu!”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kamili Skolimowskiej z siedzibą przy ul. Szaserów 
69/71 lok.41, 04-311 Warszawa, NIP 1132821668, REGON 142723576 (zwana dalej 
„Organizatorem”).  

3. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sportu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 
ze zm.). 

5. Konkurs przeprowadzony będzie w dniu 5 września 2021 r. 
6. Celem Konkursu jest zachęcenie do udziału w LOTTO Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej 

(zwany dalej „Imprezą”), który odbędzie się w dniu 5 września 2021 r. na Stadionie Śląskim w 
Chorzowie (zwany dalej Stadionem).    

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie. 

1. Uczestnikiem Konkursu może być dowolna grupa (zwana dalej „Grupą”) osób, której liczba 
wynosi co najmniej 300 osób.   

2. W składzie Grupy uczestniczącej w Konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie.  
3. Każda Grupa reprezentowana jest przez jej pełnoletniego przedstawiciela, który dokonuje 

zgłoszenia danej Grupy (zwanego dalej „Zgłaszającym”). 
4. Grupą w rozumieniu zasad Regulaminu może być dowolny zbiór osób, zarówno przedstawicieli 

szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń, jak i osób formalnie niezrzeszonych w żadnej 
jednostce organizacyjnej. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie rejestracji Grupy poprzez wysłanie 
przez Zgłaszającego zgłoszenia drogą mailową na adres promo@memorialkamili.pl oraz 
uzyskanie mailowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

6. Zgłoszeń, o których mowa w punkcie 5 powyżej można dokonywać w terminie od dnia 5 
sierpnia 2021 r. do dnia 3 września 2021 r. poprzez podanie danych osobowych Zgłaszającego 
wskazanych w punkcie 7 poniżej oraz szacowanej liczby uczestników Grupy. 

7. W zgłoszeniu, o których mowa w punkcie 5 powyżej Zgłaszający podaje: imię i nazwisko, numer 
PESEL, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz 
numer konta bankowego na który zostanie przekazana Nagroda.  

8. Zgłoszenie Grupy, o którym mowa w punkcie 5 § 2 Regulaminu oznacza, że Zgłaszający: 
a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuję jego warunki;  
b. zobowiązuje przestrzegać postanowień Regulaminu. 

9. Organizator ma prawo w dowolnym czasie wykluczyć z Konkursu każdego ze Zgłaszających oraz 
poszczególnych członków Grup w przypadku naruszenia przez nich Regulaminu. 

10. Uczestnicy Konkursu, tj. członkowie poszczególnych Grup zobligowani są do zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień. 



11. Uczestnicy Konkursu, tj. członkowie poszczególnych Grup zobowiązani są ponadto do 
przestrzegania Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Stadionu Śląskiego dostępnych 
na stronach www.memorialkamili.pl oraz www.stadionslaski.pl. 

12. Brak przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów wskazanych w punkcie 11 powyżej 
skutkował będzie wykreśleniem z listy uczestników Konkursu. 

§ 3. Zasady wyłonienia zwycięzcy. 

1. Laureatami Konkursu będą Zgłaszający wszystkich Grup, które stawią się przy bramie 
wejściowej 1A Stadionu Śląskiego w dniu 5 września 2021 r. i wejdą na obiekt Stadionu pod 
warunkiem, że dana Grupa liczyła będzie co najmniej 300 osób a każda z tych osób poda hasło, 
które Zgłaszający otrzyma od Organizatora w potwierdzeniu, o którym mowa w punkcie 5 § 2 
Regulaminu.    

2. Kryterium wyłonienia laureatów Konkursu będzie tylko i wyłącznie przekroczenie liczby 299 
osób jako członków danej Grupy i wejście takiej Grupy na Imprezę.  

3. Przeliczenia poszczególnych Grup dokonywać będą przedstawiciele Organizatora podczas 
wejścia danej Grupy na Stadion, wpisując daną Grupę do protokołu Konkursowego.        

4. Ogłoszenia laureatów dokona Jury Konkursu złożone z dwóch przedstawicieli Organizatora 
poprzez powiadomienie Zgłaszających poszczególnych Grup o wygranej drogą mailową 
poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Grupy. 
Informacje o laureatach mogą będą opublikowane również w mediach społecznościowych 
Organizatora. 

5. Termin ogłoszenia laureatów Konkursu to dzień 10 września 2021 r.  

§ 4. Nagrody. 

1. Nagrodą (zwana dalej: „Nagrodą”) za udział w Konkursie jest kwota 5 555,56 zł (słownie: pięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt sześć groszy), przyznawana na rzecz 
każdego Zgłaszającego Grupę, która spełni kryteria wskazane w punkcie 2 § 3 Regulaminu. 

2. Nagrodę należy przeznaczyć na zakup dowolnie wybranego przez Zgłaszającego sprzętu 
sportowego.  

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5 § 2 Regulaminu, Zgłaszający zobowiązuje 
się do przeznaczenia Nagrody na zakup dowolnie wybranego przez siebie sprzętu sportowego 
i przekazania tak zakupionego sprzętu na rzecz wybranego przez siebie beneficjenta.  

4. Beneficjentami wskazanymi w punkcie 3 § 4 Regulaminu mogą być domy dziecka, szkoły, kluby 
i stowarzyszenia sportowe, ośrodki opiekuńcze lub inne jednostki organizacyjne, których 
działalność statutowa związana jest ze sprawowaniem opieki nad dziećmi i młodzieżą.     

5. Nagroda zostanie przekazana Zgłaszającemu na konto bankowe wskazane w zgłoszeniu, o 
którym mowa w punkcie 5 § 2 Regulaminu w terminie do 10 listopada 2021 r., po potrąceniu 
należnego podatku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, który to podatek 
zostanie uiszczony przez Organizatora.   

6. W przypadku niedojścia do skutku Imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec 
Zgłaszających oraz poszczególnych uczestników Grup żadnej odpowiedzialności 
odszkodowawczej z tytułu niedojścia do skutku Imprezy.     

§ 5. Dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator – 
Fundacja Kamili Skolimowskiej z siedzibą przy ul. Szaserów 69/71 lok.41, 04-311 Warszawa, 
NIP 1132821668, REGON 142723576. 



2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o 
ochronie danych osobowych. 

3. Zgłoszenie Grupy, o którym mowa w punkcie 5 § 2 Regulaminu oznacza, że Zgłaszający wyraża 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, 
numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, adres 
korespondencyjny Zgłaszającego oraz numer konta bankowego na który zostanie przekazana 
Nagroda.  

4. Podanie danych osobowych wskazanych w punkcie 3 § 5 Regulaminu jest dobrowolne, 
jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie. 

5. Zgłoszenie Grupy, o którym mowa w punkcie 5 § 2 Regulaminu oznacza, że Zgłaszający wyraża 
zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w przypadku 
otrzymania nagrody w Konkursie. 

6. Do zakończenia Konkursu Zgłaszający może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do 
Nagrody. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celu przeprowadzenia 
Konkursu.  

§ 6. Reklamacje. 

1. Zgłaszający oraz każdy z uczestników poszczególnych Grup może złożyć reklamację co do 
postępowania konkursowego drogą mailową na adres promo@memorialkamili.pl w terminie 
3 dni od zakończenia Imprezy.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej 
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w 
sposób określony w punkcie 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca 
reklamację zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail 
wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez powołaną do tego przez Organizatora Komisję 
Reklamacyjną.   

§ 7. Postanowienia końcowe.  

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.memorialkamili.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Chorzów, dnia 4 sierpnia 2021 r.  


