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Regulamin Konkursu Świątecznie z Unią Tarnów

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Świątecznie z Unią Tarnów” 
(„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 615 tys. PLN („Organizator”). 

§ 2
Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która
wysyłając e-mailem wykonaną przez siebie pracę poda swoje dane osobowe, 
telefon kontaktowy oraz swój wiek. 

2. Wysyłając pracę oraz podając dane osobowe wraz z telefonem 
kontaktowym Uczestnik zgadza się na postanowienia tego regulaminu. 

3. Z uczestnictwa w Typerze wyłączeni są: Członkowie władz klubu lub 
pracownicy Organizatora oraz ich rodziny. 

§ 3
Termin Konkursu

Konkurs będzie przeprowadzany od 2 kwietnia do 12 kwietnia 2015. Składał 
będzie się z dwóch części. W pierwszej od 2.04 do 9.04 do godziny 18:00 
należy nadsyłać pracę. Natomiast w drugiej od 9.04 do 12.04(do około 12:00) 
będzie można zbierać Polubienia. O wynikach konkursu poinformowane 
zostaną osoby, które zajmą miejsca premiowane nagrodami. 

§ 4
Udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dowolną pisankę Wielkanocną z 
motywem Unii Tarnów. Wykonaną pracę należy sfotografować oraz wysłać pod
adres e-mail: konkurs@unia.tarnow.pl. Prace można wysyłać (jako 
załącznik) do czwartku 9.04 do godziny 18:00. W temacie proszę wpisać: 
Świątecznie z Unią Tarnów, natomiast w treści pozostałe dane podane w §2.

Wszystkie nadesłane prace zostaną przedstawione na naszym oficjalnym 
FanPage na Facebooku pod adresem www.facebook.com/uniatarnowzssa 
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uszeregowane alfabetycznie według imienia nadsyłającego. Trzy osoby, 
których prace zdobędą największą ilość Polubień (Like) zostaną nagrodzone 
wejściówkami na mecz z MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów, który 
zaplanowany jest na 12.04.

Ilość Polubień będzie liczona od 9.04  do 12.04 do godziny 12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu w niedzielę 12.04 po 12:00. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani drogą e-mail o odbiorze nagród.

§ 5
Nagrody

Nagrodami w konkursie są trzy bilety normalne na spotkanie: Unia Tarnów – 
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów.

§ 6
Zwycięzcy

Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Lista nagrodzonych 
zostanie opublikowana na oficjalnej stronie klubowej. Odbiór nagród nastąpi 
przed spotkaniem Unia Tarnów – MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów w 
godzinach podanych w mailu.

§ 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 Formularza 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


