
REGULAMIN KONKURSU „WYBIERZ KEVLAR UNII TARNÓW”  

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wybierz kevlar Unii Tarnów” i jest zwany 

dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, ul. 

Zbylitowska 3, 33-101, tel. 14 6330201 e-mail: zssa@unia.tarnow.pl zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony  w dniach od 10 stycznia 2017 do 24 stycznia 2017, 

za pośrednictwem strony internetowej organizatora (www.unia.tarnow.pl). 

 

 

§ 2 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.unia.tarnow.pl 

b) wypełnienie ankiety konkursowej, z uwzględnieniem wszystkich zawartych w niej 

parametrów 

 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Spośród wszystkich nadesłanych uzasadnień na zwycięski projekt, Jury Konkursu 

wybierze trzy najciekawsze, najbardziej twórcze i oryginalne uzasadnienia, które 

zostaną nagrodzone.  

2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.   

3. Nagrody w konkursie: 

1 miejsce – dwa zaproszenia na Galę 60-lecia tarnowskiego żużla  

2 miejsce – dwa zaproszenia na sezon 2017 

3 miejsce – pojedyncze zaproszenie na sezon 2017 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 1 lutego 2017 roku za pośrednictwem 

strony internetowej organizatora (www.unia.tarnow.pl)  

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 

3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie 

Konkursu adres e-mail. 

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie  

3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa  

do nagrody. 
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§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: adresu poczty elektronicznej. 

 

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 

oraz w związku z wydaniem nagród. 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 


