
REGULAMIN KONKURSU „Żółto-czarni kibice” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Konkurs „Żółto-czarni kibice” (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie, 

skierowany jest do uczestników wydarzenia „Kaszubski Mecz 2019” (zwanego dalej Wydarzeniem), 

które odbywa się w dniu 20.03.2019 r. na terenie ERGO ARENY. Celem Konkursu jest promocja 

Wydarzenia.  

§ 2 

Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i uczestników 

Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 

prawa i obowiązki uczestników Konkursu  

§ 3 

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone 

Regulaminem.  

ORGANIZATOR 

§ 4 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Trefl Pomorze z siedzibą w Gdańsku, 80-344 Gdańsk, ul. 

Plac Dwóch Miast 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ pod numerem KRS 

0000348316, NIP: 585-14-54-301, REGON: 221006661. 

UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

W Konkursie może wziąć udział każda zorganizowana grupa uczniów i opiekunów uczestnicząca w 

Wydarzeniu.  

§ 6 

1. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny i na stronie internetowej www.treflpomorze.pl.  

2. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.  

KOMISJA KONKURSU 

§ 7 

Organizator powołuje Komisję Konkursową (dalej jako: Komisja). Komisja nadzoruje przebieg 

Konkursu jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz wyłania zwycięzcę Konkursu.  



ZASADY KONKURSU 

§ 8 

Zadaniem Uczestnika jest stawienie się na terenie Wydarzenia w stroju kojarzonym z Wydarzeniem, 

tj. kolory lub elementy stroju związane z drużyną (np. koszulka, spodenki, szalik) lub z atrybutami 

kibica kojarzonymi z Kaszubami i/lub Kaszubskim Meczem, tj. flagi, banery, transparenty, itp. 

§ 9 

Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu w dniach jego trwania.  

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW 

§ 10 

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany na podstawie decyzji komisji o najefektowniejszej grupie 

kibiców w czwartej kwarcie Wydarzenia. Uczestnicy zostaną poinformowani o werdykcie za 

pośrednictwem spikera Wydarzenia.  

NAGRODY 

§ 11 

Nagrodą jest zaproszenie na zwiedzanie ERGO ARENY z przewodnikiem oraz udział w treningu 

koszykarskim.  

§ 12 

Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również 

zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje 

żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

§ 14 

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego 

Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy 

Regulamin w całej swojej treści. 

§ 15 

Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz 

jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa. 

§ 16 

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny. 


