
REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY KOSZULKI JUBILEUSZOWEJ  ORAZ AKCJI PROMOCYJNEJ „PREMIERA 
KOSZULKI JUBILEUSZOWEJ NA 75 LECIE POWSTANIA KLUBU DLA AKTUALNYCH KARNETOWICZÓW”. 

 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin przedsprzedaży i promocji Koszulki jubileuszowej na 75 lecie powstania klubu 

dla aktualnych karnetowiczów (zwanej dalej jako: Akcja promocyjna). 
określa warunki Akcji Promocyjnej, zasady jej przeprowadzenia, zasady korzystania, uprawnienia 
przysługujące osobom biorącym udział w Akcji promocyjnej, obowiązki Organizatora oraz zakres i 
procedurę reklamacyjną Akcji promocyjnej.  

2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym 
Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 
§ 2 

1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, numer KRS: 0000070008, Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy, NIP: 894-23-23-724 , kapitał zakładowy w 
wysokości 100.046.000,00 zł (opłacony w całości), tel. 71 722 39 36, adres poczty elektronicznej 
(e-mail): oporowska@slaskwroclaw.pl (dalej zwana jako: „Klub” lub „Organizator”). 

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w następujących 
sklepach stacjonarnych Organizatora (FanShopy): 
a. FanShop #NaStadionie WKS Śląsk Wrocław 

aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, tel: 601 708 454 adres poczty elektronicznej(e-mail): 
nastadionie@slaskwroclaw.home.pl, godziny otwarcia: 10:00-18:00 

b. FanShop #Oporowska WKS Śląsk Wrocław 
Oporowska 62, 53-434 Wrocław, tel: 735 952 759, adres poczty elektronicznej(e-mail): 
oporowska@slaskwroclaw.pl, godziny otwarcia:  

 
3. W powyżej wskazanych w §2 ust.2 sklepach stacjonarnych Organizatora, w okresie obowiązywania 

Akcji promocyjnej odbywać się będzie zamknięte wydarzenie Akcji promocyjnej obejmujące 
przedsprzedaż koszulki jubileuszowej skierowane wyłącznie do Karnetowiczów posiadających 
zakupiony i ważny karnet kibica na cały sezon 2022/2023 lub zakupiony i ważny karnet kibica na 
rundę jesienną sezonu 2022/2023. 

 
UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ - KARNETOWICZE 

§ 3 
1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania mają 

zakupiony i ważny karnet kibica na cały sezon 2022/2023 lub zakupiony i ważny karnet kibica na 
rundę jesienną sezonu 2022/2023 (dalej zwani: „Karnetowiczami” lub „Uczestnikami”).  

2. Jako „karnet kibica” należy rozumieć karnet kibica WKS Śląsk Wrocław.  
 

OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ  
§ 4 

Akcja promocyjna rozpoczyna się 03.11.2022 r. i trwa do 04.11.2022 r. lub do momentu wyczerpania 
się zapasów koszulki jubileuszowej, jeśli moment wyczerpania zapasów nastąpi wcześniej.   

 
PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ I WARUNKI SKORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ 

§ 5 
1. Akcją promocyjną objęta jest koszulka jubileuszowa z okazji 75-lecia powstania klubu WKS Śląsk 

Wrocław. 
 

Oznaczenie koszulki jubileuszowej:  



Kod produktu: CW3544-010 
Nazwa produktu: Koszulka Jubileuszowa 75. 
dalej zwana: „koszulką jubileuszową”  

2. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest możliwość skorzystania przez Karnetowiczów w sklepach 
stacjonarnych Organizatora wskazanych w §2 ust. 2 Regulaminu w okresie obowiązywania Akcji 
promocyjnej, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie  z Akcji promocyjnej 
obejmującej:  
a. możliwość nabycia przez Karnetowicza 1 (słownie: jednej) sztuki koszulki jubileuszowej w 

przedsprzedaży  tj. w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej oraz 
b. możliwość skorzystania przez Karnetowicza z  udostępnionego przez Organizatora rabatu 

15% (dalej jako: „Rabat”) na 1 (słownie: jedną) sztukę koszulki jubileuszowej w okresie 
obowiązywania Akcji promocyjnej. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obniża 
jednorazowo o 15% cenę brutto koszulki jubileuszowej nabywanej w ramach Akcji promocyjnej 
przez Karnetowicza.  

c. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości wyboru numeru koszulki limitowanej, numery 
sprzedawane są losowo. 

3. Rabat o którym mowa w §5 ust. 2  Regulaminu nie łączy się z żadnymi innymi rabatami ani 
promocjami.  

4. Akcja promocyjna dotyczy zakupu dokonanego przez Karnetowicza w sklepach stacjonarnych 
Klubu, wskazanych w §2 ust.2 niniejszego Regulaminu w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej.  

5. Akcja promocyjna obejmuje wyłącznie koszulkę jubileuszową wskazaną w §5 ust.1 Regulaminu.  
6. Akcja promocyjna jest ograniczona czasowo i ilościowo.  
7. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 03.11.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. lub do momentu 

wyczerpania się zapasów koszulki jubileuszowej, jeśli moment wyczerpania zapasów nastąpi 
wcześniej (dalej jako: „Czas trwania Akcji promocyjnej” lub „Okres obowiązywania Akcji 
promocyjnej”). 

8. Karnetowicz ma prawo do kupienia tylko 1 (słownie: jednej) sztuki koszulki jubileuszowej z okazji 
75-lecia powstania klubu WKS Śląsk Wrocław szczegółowo wskazanej w §5 ust.1 Regulaminu. 
Powyższe ograniczenie ilościowe jest uzasadnione faktem, iż koszulki jubileuszowe są produktami 
z limitowanej edycji, wyprodukowane wyłącznie w ilości ograniczonej. Dla uniknięcia wszelkich 
wątpliwości wskazuje się, iż jeden ważny karnet kibica na sezon 2022/2023 lub jeden ważny karnet 
kibica na rundę jesienną 2022/2023 uprawnia do nabycia jednej koszulki jubileuszowej.  

9. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami ani akcjami promocyjnymi.  
10. Karnetowicz posiadający ważny karnet kibica na sezon 2022/2023 lub ważny karnet kibica na rundę 

jesienną 2022/2023 może zakupić w terminie 03.11.2022- 04.11.2022 przedpremierowo  1 sztukę 
koszulki jubileuszowej z okazji 75-lecia powstania klubu WKS Śląsk Wrocław z rabatem -15% od 
ceny brutto po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

11. Rabat dla Karnetowicza ważny jest wyłącznie w Czasie trwania Akcji promocyjnej i wyłącznie w 
wybranych sklepach stacjonarnych Klubu wskazanych w §2 ust.2 Regulaminu. Rabat ma 
zastosowanie wyłącznie do zakupy koszulki jubileuszowej.  

12. Akcja promocyjna nie obowiązuje w sklepie internetowym Klubu.  
13. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości 

Organizator wskazuje, iż jako bezpłatność udziału w Akcji promocyjnej należy rozumieć to iż zakup 
koszulki jubileuszowej w ramach Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez Karnetowicza 
dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny brutto koszulki jubileuszowej.  

14. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, należy:  
14.1. Posiadać ważny karnet kibica na sezon 2022/2023 lub ważny karnet kibica na rundę 

jesienną 2022/2023  tj. posiadać ważny status karnetowicza.  
14.2. Potwierdzić posiadanie ważnego statusu karnetowicza o którym mowa w ustępie 14.1, 

a na żądanie Organizatora podać imię i nazwisko oraz okazać ważny karnet kibica na sezon 
2022/2023 lub ważny karnet kibica na rundę jesienną 2022/2023  do weryfikacji przez 
Organizatora celem umożliwienia Karnetowiczowi wstępu na prywatne wydarzenie 



odbywające się równocześnie w sklepach stacjonarnych Organizatora wskazanych w §2 ust.2 
Regulaminu w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej, skierowane wyłącznie do 
Karnetowiczów, w ramach którego odbywać się będzie Akcja Promocyjna; 

14.3. przed zawarciem Umowy Sprzedaży koszulki jubileuszowej Karnetowicz obowiązany 
jest okazać ważny karnet kibica na sezon 2022/2023 lub ważny karnet kibica na rundę 
jesienną 2022/2023 a sezon 2022/2023 lub ważny karnet kibica na rundę jesienną 2022/2023 
celem dokonania przez Organizatora weryfikacji spełnienia warunków uprawniających do 
skorzystania z Akcji promocyjnej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator wskazuje 
iż bez umożliwienia Organizatorowi sprawdzenia lub weryfikacji statusu Karnetowicza zakup 
koszulki jubileuszowej w terminie 03.11.2022- 04.11.2022, jak również zastosowanie Rabatu 
15% na koszulkę jubileuszową nie jest możliwe. 

14.4. zawrzeć Umowę Sprzedaży koszulki jubileuszowej w dowolnym sklepie stacjonarnym 
Organizatora wskazanym w §2 ust.2 Regulaminu w okresie obowiązywania Akcji 
promocyjnej.  
 

§ 6 
1. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, jak 

również Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.  
2. Przyznany przez Organizatora Rabat ma charakter nieprzenoszalny.  
3. Karnetowicz dokonując zakupy koszulki jubileuszowej w ramach Akcji promocyjnej ma prawo a nie 

obowiązek skorzystania z Rabatu. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 7 
1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej. 
2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności Klub 
Sportowy „Śląsk Wrocław” https://sklep.slaskwroclaw.pl/pl/polityka-prywatnosci/ 

 
 

REKLAMACJE AKCJI PROMOCYJNEJ 
§ 8 

1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi Akcji promocyjnej możliwość złożenia reklamacji 
Akcji promocyjnej (dalej jako: reklamacja): 

a. w formie pisemnej (listownie) na adres Organizatora: ul. Oporowskiej 62, 53-434 
Wrocław 

b. w formie mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: 
sklep@slaskwroclaw.pl 

2. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: 
a. dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Uczestnika; 
b. oczekiwany przez Uczestnika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń; 
c. imię i nazwisko Uczestnika; 
d. oznaczenie karnetu kibica; 
e. adres email Uczestnika; 
f. adres korespondencyjny Uczestnika oraz  
g. preferowaną przez Uczestnika formę kontaktu (mailowa lub pisemna). 
 
Wskazane w punktach a do g dane reklamacyjne, stanowią jedynie wzór, ich podanie przez 
Uczestnika składającego reklamacje jest dobrowolne.  
 

3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator 
zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji 

mailto:sklep@slaskwroclaw.pl


niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia 
postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności 
rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie 
powiadamia się Uczestnika. 

4. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni 
roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Organizatora reklamacji Uczestnika spełniającej wymogi 
o których mowa powyżej ust. 2 Regulaminu. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, 
maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie 
informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia. 

6. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów. 

7.  Odpowiedź Organizatora na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana 
za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za 
nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw 
do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji. 

8. Odpowiedź na reklamację Organizator udzieli w formie wybranej przez Uczestnika, w razie braku 
wyboru w formie  właściwej do formy jej złożenia. 

9. W przypadku uznania reklamacji za w pełni uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika 
zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.). 

2. Poprzez wzięcie udziału przez Karnetowicza w Akcji Promocyjnej, Karnetowicz potwierdza, że 
zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.  

3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania 
Akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji 
promocyjnej zostanie udostępniona w sklepach stacjonarnych Organizatora wskazanych w §2 ust.2 
Regulaminu, poprzez jej wywieszenie i umożliwienie zapoznania się z nią Karnetowiczom.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu 
Organizator powiadamia Karnetowiczów poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu 
poprzez jego wywieszenie w sklepach stacjonarnych w których odbywa się Akcja Promocyjna, 
wskazanych w §2 ust.2 Regulaminu  w sposób umożliwiający się zapoznanie się z nim przez 
Karnetowiczów.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej. 
 


