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Regulamin Konkursu „Szale w dłoń” 
 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod 
nazwą „Szale w dłoń” („Konkurs”). 
 
 

§ 1 
Organizator 

 
Organizatorem Konkursu jest Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, ul. Zbylitowska 3, 
33-100 Tarnów, tel/fax 014 633 02 01. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000112674, NIP: 993-02-93-
610. Kapitał zakładowy 865 tys. PLN („Organizator”). 
 

§ 2 
Uczestnicy 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która umieści spełniające 
wszystkie wymagania zdjęcie pod postem konkursowym na facebooku. 

  

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: Członkowie władz klubu lub pracownicy 
Organizatora. 
 

§ 3 
Termin Konkursu 

 
Konkurs odbędzie się w terminie od 27 maja od godziny 17.00 do 3 czerwca do godziny 17.00. 
 
 

§ 4 
Udział w konkursie 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące wymogi: 

1. Polubić fanpage Unia Tarnów ŻSSA na Facebooku ( https://www.facebook.com/uniatar-
nowzssa ) 

2. Udostępnić publicznie post konkursowy. 
3. Pod postem konkursowym zamieścić zdjęcie, na którym dana osoba kibicuje naszej druży-

nie koniecznie z pomocą szalika z tegorocznej kolekcji (zaprezentowanego w poście kon-
kursowym). Zdjęcie może być ze stadionu, lub dowolnego innego miejsca. Liczymy na kre-
atywność. 
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§ 5 
Nagrody 

Zwycięzcami zostaną dwie osoby, które spełnią wszystkie warunki konkursu oraz w chwili 
zakończenia konkursu (3 czerwca o godzinie 17.00) uzyskają największą liczbę polubień. Nagrodą 
są dwa podwójne zaproszenia na najbliższe spotkanie rozgrywane w Jaskółczym Gnieździe tj. 
pojedynek z Car Gwarant Startem Gniezno, po jednym dla każdego z dwójki zwycięzców. 

 
§ 6 

Wyniki i zwycięzca 
 

Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnym FanPage na Facebooku 
https://www.facebook.com/uniatarnowzssa . Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości 
prywatnej o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności wcześniejszego 
poinformowania uczestników. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu serwisu lub inne 
problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie strony. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu podawanych za pośrednictwem 
fanpage’a na facebooku jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w 
celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Podanie przez 
Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie 
prawdziwych Danych w Formularzu uniemożliwia odebranie nagrody i jest równoznaczne z utartą 
prawa do niej. 
 
Organizator konkursu unia.tarnow.pl 


