slaskwroclaw.pl
Regulamin konkursu „Wygraj konsolę”
§1
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj konsolę” jest WKS Śląsk Wrocław SA.
2. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach: w pierwszym - na profilu w serwisie Facebook w dniach od 28.10.2015 do 30.10.2015r
(godzina 16.00). W drugim, podczas przerwy w meczu WKS Śląsk Wrocław – Lech Poznań 31.10.2015r
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, w przypadku osób nieletnich (poniżej 18 roku życia)
zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę opiekunów prawnych.
4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
§2
1.Warunkiem wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu jest udostępnienie plakatu promującego mecz z Lechem Poznań i podpisanie
ciekawym komentarzem zachęcającym na przyjście na sobotni mecz (31.10.2015r). Najciekawsze komentarze (max. do 10 osób) wygrywają gry
FIFA 16.
2. Warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie konkursu jest zakup oficjalnych pamiątek w punktach sprzedaży na Stadionie w dniu 31.10.2015
r na kwotę minimum 150 zł. Pierwsze 5 osób, które dokonają takiego zakupu otrzymają voucher, który umożliwi wzięcie udziału w konkursie o
konsolę PS4 w przerwie meczu.
3. Etapy nie są ze sobą powiązane. Nie wzięcie udziału w pierwszym etapie nie wyklucza, wzięcia udziału w drugim etapie.
4. Posty mają być udostępniane w terminie od 28.10.2015 do 30.10.2015 do godz. 16.00.
§3
1. Zwycięzcami pierwszego etapu konkursu zostanie 10 osób, które udostępni plakat promujący mecz z najciekawszym komentarzem.
Zwycięzcą drugiego etapu będzie osoba, która z voucherem pokona przeciwników w konkursie na murawie w przerwie meczu na Stadionie we
Wrocławiu przy ul. Al.Śląska 1.
2. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone w piątek 30.10.2015r o godz. 16:00
3. Nagroda konkursowa będzie przekazana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości
w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
§4
1. Nagrody za pierwszy etap konkursu będą do odebrania w siedzibie klubu przy ul. Oporowskiej 62 od poniedziałku 02.11.2015r do piątku
06.11.2015r
2. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników prawo do nagrody konkursowej wygasa.
Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostanie do dyspozycji Organizatora.
§5
1. Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronie www.slaskwroclaw.pl
§6
1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.833) w celach prowadzenie Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania
nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród.
§7
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny we
Wrocławiu.
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