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PROGRAM EKIPA- jeden za wszystkich, wszyscy za 

Śląsk! 

REGULAMIN 

I. Organizator 

Organizatorem programu jest: 

Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk” Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62, 

wpisany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział KRS do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 

0000070008, NIP 894-23-23-724, zwany dalej  („Klubem”).  

 

I. Przedmiot Programu EKIPA  

Przedmiotem programu EKIPA jest umożliwienie przez Klub  organizowania się kibiców w dobrowolne 

grupy, zwane dalej EKIPAMI, nabywające  prawa do: uczestnictwa w konkursach organizowanych przez 

Klub,  uzyskania biletów na mecze organizowane przez Klub wg. dedykowanego obniżonego cennika, 

uczestnictwa w dedykowanych akcjach promocyjnych oraz działaniach marketingowych realizowanych 

przez Klub. 

II. Oferta  

1. Program dotyczy wszystkich osób, które zorganizują się w EKIPY co najmniej 5 osobowe (w 

pojedynczym meczu uczestniczyć może maksymalnie do 30 osób). 

2. Program dotyczy wszystkich osób, bez względu na wiek lub płeć. 

3. Program obejmuje kibiców zajmujących podczas meczów miejsca na trybunach B, C, D oraz na 

Sektorze rodzinnym, z wykluczeniem sektorów C Premium. 

4. Program obejmuje także osoby posiadające karnet. Osoby te mogą dołączyć do EKIP nie 

posiadających karnetów lub zakładać własne EKIPY, składające się tylko z osób posiadających 

karnet. 

5. Program nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi organizowanymi przez Klub. 
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6.  Program dotyczy tylko meczów ligowych rozgrywanych przez I drużynę WKS Śląsk Wrocław S.A. w 

ramach rozgrywek Ekstraklasy. 

7. Program nie obejmuje osób, na których ciąży nałożony przez Klub lub inne Kluby Ekstraklasy zakaz 

stadionowy lub wyrok Sądu Powszechnego, zakazujący osobie uczestnictwa w imprezach 

masowych.   

 

III. Zasady 

1. Program obowiązuje od dnia 26.01.2016 r. do końca sezonu 2015/2016 Ekstraklasy, z opcją 

przedłużenia jej na kolejny sezon 2016-2017 rozgrywek Ekstraklasy. 

2. Uczestnictwo w programie EKIPA jest dobrowolne, rozpoczyna  się poprzez  zgłoszenie nazwy EKIPY 

oraz składu osobowego danej EKIPY przez formularz zgłoszeniowy (wzór: załącznik nr 3). W 

formularzu obowiązkowe jest podanie: poprawnych danych osobowych wraz z numerem pesel 

(wymóg Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych), danych kontaktowych wszystkich osób 

(email i/lub telefon), danych kontaktowych do osoby pełniącej rolę lidera EKIPY, mecz, trybunę, 

formę odbioru biletów, formę płatności za bilety. 

3. Zgłoszenie do programu EKIPA jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Programu EKIPA. 

4. Osoby tworzące EKIPĘ mogą się zmieniać w zależności od meczu - zarówno jeśli chodzi o ich ilość jak 

i skład osobowy w ramach maksymalnie 30 osób na jednym meczu. 

5. EKIPY zbierają punkty za frekwencję, ilość członków oraz za udział w dobrowolnych aktywnościach 

organizowanych przez Klub. 

6.  EKIPY, które uzbierały na koniec sezonu największą ilość punktów, otrzymują nagrody. Szczegóły 

punktacji oraz lista nagród zostanie opublikowana na stronie www.slaskwroclaw.pl.  

7. EKIPY w trakcie trwania akcji nie mogą łączyć się i tworzyć większych EKIP. Maksymalna meczowa 

ilość członków EKIPY to 30 osób. 

8. Utworzona zostanie liga EKIP a ich aktualny stan punktów i miejsce w lidze będzie udostępnione na 

stronie oficjalnej Klubu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia podziału na mniejsze Ligi (Ekstraklasę, 1 ligę i 2 

ligę) EKIP, jeżeli ich ilość będzie zbyt duża to stworzenia jednej Ligi. 
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10. Osoby tworzące EKIPĘ w ramach jednego meczu muszą zajmować miejsca w obrębie jednego 

sektora na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Mogą natomiast zmieniać sektory lub trybuny w 

przypadku kolejnych spotkań. 

11. Gotową listę zgłoszeniową można wysyłać na adres e-mailowy: ekipa@slaskwroclaw.pl najpóźniej 

na 48h przed każdym  meczem Śląska rozgrywanym na Stadionie Wrocław. Wysłana lista po upływie 

tego czasu nie podlega już modyfikacjom. 

12. Dzieci do lat 6 mogą być członkami EKIPY, jednak ich cena biletu pozostaje na poziomie 0zł na 

wszystkich trybunach. Dzieci do lat 13 na sektorze rodzinnym mogą być członkami EKIPY a cena ich 

biletu pozostaje na poziomie 1zł lub 10zł jeżeli zajmują miejsca na pozostałych trybunach. 

13. Odbiór biletów odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości lidera EKIPY lub osoby przez niego 

wskazanej ( drogą e-mailową do organizatora na adres ekipa@slaskwroclaw.pl) w kasach przy ul. 

Oporowskiej 62 lub w dniu meczu w punkcie depozytowym od strony ul. Królewieckiej przy  

Stadionie Wrocław oraz po uiszczeniu opłaty za wszystkie bilety. Nie ma możliwości odbioru biletów 

i płacenia za nie pojedynczo. Godziny pracy kas podane są na stronie www.slaskwroclaw.pl 

14. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich otrzymaniu co do zgodności 

daty, godziny i miejsca imprezy, ilości, poprawności danych osobowych oraz ceny biletów.   

15. Członkowie EKIP przystępując do programu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich wizerunków 

do celów marketingowych a także dobrowolnego uczestnictwa w produkcji różnego rodzaju 

materiałów marketingowych (filmy, zdjęcia, reportaże). 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych osobowych oraz danych 

kontaktowych, ma także prawo do odmowy realizacji listy z powodów naruszenia niniejszego 

regulaminu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji EKIPY jeżeli w jej nazwie lub w logotypie 

znajdują się treści powszechnie uważane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej 

etc. 
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III. Cennik 

      cena biletu 

EKIPA 

Liczba członków zniżka C zwykłe 
B, D,  

S. Rodzinny 

minimum 5-10 18% 30 17 

minimum 11-20 25% 28 16 

minimum 21-30 30% 26 15 

 

Punktacja 

1. Każda EKIPA zdobywa punkty za: 

- frekwencję (uczestnictwo w meczu 10 punktów) 

- ilość członków składających się na EKIPĘ (jedna osoba=1punkt) 

- aktywności (zwycięstwo 30 pkt., II miejsce 20 punktów, III miejsce 10 punktów) 

2. w przypadku identycznej liczby punktów na koniec sezonu Organizator zobowiązany jest 

przeprowadzić dogrywkę pomiędzy EKIPAMI. Zasady dogrywki zostaną przedstawione EKIPOM 

najpóźniej na 48h wyprzedzeniem drogą e-mailową do liderów EKIP. 

3. O aktywnościach i zasadach w nich obowiązujących a także o formie aktywności w trakcie sezonu 

EKIPY także będą informowane najpóźniej na 48h przed planowaną aktywnością. Aktywności i 

uczestnictwo w nich jest dobrowolne.  

 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że prawa nabyte dla EKIP, czyli ceny biletów nie ulegną 

zmianie. Ewentualne zmiany zostają umieszczone na stronie www.slaskwroclaw.pl oraz  w siedzibie 

Klubu i zaczynają obowiązywać z dniem określonym przez organizatora.  

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z oferty.  

3. Uczestnik programu EKIPA oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na 

jego postanowienia. 

4. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Obiektu  

oraz zapisów Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, instrukcji lub zasad bezpieczeństwa 

może prowadzić do wypadków, za które WKS Śląsk Wrocław nie ponosi odpowiedzialności. 
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5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w Polsce. 
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