Regulamin Konkursu „Rzut z połowy za 50 000 zł ”
(„Regulamin”)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Rzut z połowy za 50 000 zł” (dalej
również jako „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 18, 85 – 222
Bydgoszcz, NIP 953 253 97 67.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w przerwie między drugą a trzecią kwartą spotkań
drużyny Enea Astoria Bydgoszcz meczu nr 1 w dniu 06 kwietnia 2019 oraz meczu nr 2 w dniu 07
kwietnia 2019 w I rundzie Play Off PZKosz 1 Ligi Męskiej w sezonie 2018/2019 w Artego Arenie w
Bydgoszczy ul. Toruńska 59.
4. Konkurs nie jest loterią ani żadnego rodzaju grą losową.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej również jako „Uczestnik”) może być pełnoletnia i posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik potwierdza, że zaakceptował Regulamin, zna jego
treść oraz zgadzają się na objęcie jego zasadami.
4. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator i
od jego decyzji nie ma drogi odwoławczej.
5. Konkurs rozpocznie się w dniach 06 oraz 07 kwietnia r. w przerwie między drugą a trzecią kwartą
Meczu i trwać do oddania jednego rzutu przez uczestnika konkursu.
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w
celu: (i) przeprowadzenia Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy Konkursu, (iii) doręczenia nagrody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie
nagrody w Konkursie.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W konkursie nie mogą wziąć udziału:
a) profesjonaliści (tj. osoby zawodowo uprawiające daną dyscyplinę sportu, np. osoby
posiadające licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w
koszykówce),
b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby zatrudnione u Organizatora na
podstawie stosunku prawnego, umowy cywilnoprawnej, a także zatrudnieni na tych samych
zasadach u przedsiębiorców mających udział w organizacji choćby jednego z meczy, o których
mowa § 1 ust. 3, a także członkowie stowarzyszenia, albo akcjonariusze Klubu Koszykarskiego
Astoria Bydgoszcz oraz podmiotów mających udział w organizacji meczu.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy również wskazanych tam kategorii osób
uprawiających grę w piłkę ręczną, netball, a także osób które są trenerami koszykówki, piłki
ręcznej lub netball.

3. Losowanie Uczestników Konkursu nastąpi w drodze rzutu piłki tenisowej
wyznaczoną przez organizatora Meczu w kierunku publiczności Meczu.

przez osobę

4. Osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i nie może delegować swojego prawa do
udziału po uchwyceniu piłki na inną osobę.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) posiadać bilet, karnet lub inny podobny dokument upoważniający do przebywania w Hali w
czasie trwania Meczu w charakterze publiczności,
b) w czasie przerwy między drugą a trzecią kwartą Meczu złapać jedną z piłek rzuconych w
ramach losowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej,

6.

7.
8.

9.
10.

c) po poproszeniu przez osobę wyznaczoną przez organizatora Meczu (np. spikera) stawić się na
parkiecie Hali, a następnie oddać rzut piłką do koszykówki do kosza ze środka linii połowy
boiska.
Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba która odda celny rzut przy czym przed momentem utraty
kontaktu rąk Uczestnika konkursu z piłką żadna z jego stóp nie może przekroczyć linii połowy
boiska. Za oddanie rzutu celnego uznaje się sytuację, kiedy piłka po rzucie Uczestnika przekroczy
z góry obręcz kosza, nie odbijając się wcześniej od parkietu Hali.
Każdy z rzutów Uczestników jest rejestrowany za pomocą urządzeń audio – video.
Uczestnik przed oddaniem rzutu nie ma prawa:
a) zmienić odzieży lub obuwia,
b) oddać rzutu próbnego, rzutu na rozgrzewkę lub podobnych,
c) oddawać rzutu powtórkowego lub poprawiającego,
Maksymalna liczba Uczestników Konkursu to jedna osoba.
Przed oddaniem rzutu osoba oświadcza, że zapoznała się z regulaminem i zna warunki konkursu,
w szczególności określone w niniejszym paragrafie.
11. Konkurs składa się z dwóch etapów.
1) Pierwszy etap:
W pierwszym etapie konkursu, przedstawiciel organizatora poprzez rzut piłką tenisową w
stronę publiczności wyłania 1 osobę z publiczności, z uwzględnieniem warunku o którym
mowa w § 1 ust. 1 zd. 2. Osoba, która złapie piłkę, kwalifikuje się do drugiego etapu
konkursu. Żadna z osób obecnych na widowni nie ma roszczenia o przyznanie prawa
rzutu czy udziału w konkursie.
2) Drugi etap konkursu:
a) Definicje pojęć:
„Pierwsza połowa boiska” - ta połowa boiska, na której znajduje się kosz, do którego
oddawany jest rzut.
„Druga połowa boiska” - ta połowa boiska, na której uczestnik musi się znajdować
podczas oddawania rzutu.
- „Linia środkowa” – linia rozdzielająca pierwszą i drugą połowę boiska.
- „Piłka koszykowa”- piłka o obwodzie równym co najmniej 74,9 cm, nie przekraczająca
78 cm (rozmiar 7) o wadze co najmniej 567 g, jednak nie więcej niż 650 g, spełniająca
wytyczne zawarte w regulaminie Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA)
„Trafiony rzut”- rzut wykonywany przez uczestnika Konkursu w czasie
zagwarantowanym przez Organizatora piłką koszykową z drugiej połowy boiska do kosza
znajdującego się na pierwszej połowie boiska, z odległości nie mniejszej niż 14 metrów,
pod warunkiem nieprzekroczenia linii środkowej i osiągnięcia regularnego wrzutu do
kosza (piłka musi przelecieć przez kosz).
b) W drugim etapie Konkursu jedna osoba zakwalifikowana do tego etapu wykonuje po
gwizdku ze strony przedstawiciela Organizatora jeden rzut piłką koszykową z drugiej
połowy boiska do kosza znajdującego się na pierwszej połowie boiska. Zwycięzcą

konkursu zostaje osoba, która oddała trafiony rzut, przy czym musi się to odbyć w czasie
długiej przerwy między 2 a 3 kwartą.
§4
Nagrody
1. Zwycięzca konkursu uprawniony jest do otrzymania nagrody głównej w wysokości 12 000 EUR
(słownie: dwanaście tysięcy euro) brutto wypłacanej przez Klub Koszykarski Astoria
Bydgoszcz w ramach zawartej przez Organizatora umowy ubezpieczenia. Od nagrody głównej
potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapłata nagrody
nastąpi w złotych polskich po przeliczeniu według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski i aktualnego na dzień wypłaty nagrody.
2. Z konkursu sporządzany jest Protokół Przebiegu Konkursu, w którym odnotowywane są
wyniku konkursu oraz dane osoby uczestniczącej w konkursie. Wzór protokołu stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Protokół Przebiegu Konkursu podpisują zwycięzca konkursu, przedstawiciel organizatora.
Organizator może wyznaczyć osobę upoważnioną do podpisania protokołu w jego imieniu
wskazując osobę z klubu gospodarza spotkania, notariusza, adwokata albo radę prawnego
wskazanego przez Organizatora.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać do Protokołu Przebiegu Konkursu swoje dane
(imię nazwisko), a osoba zwycięzcy również adres zamieszkania.
5. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu
wypełnić i przesłać na adres: zarzad@astoria.bydgoszcz.pl , Kwestionariusz Zwycięzcy z danymi
osobowymi w tym PESEL oraz numerem konta bankowego, na które ma zostać przekazana całość
nagrody głównej. Wzór Kwestionariusza Zwycięzcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu, wraz ze zgodą na przetwarzanie tych danych osobowych do celów wypłaty nagrody,
realizacji umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 oraz przekazanie tych danych zakładowi
ubezpieczeń, z którym Organizator zawarł umowę ubezpieczenia Konkursu.
6. Podstawą wypłaty nagrody głównej jest prawidłowo sporządzony Protokół Przebiegu Konkursu
oraz przekazany w terminie określonym w ust. 5 do Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz
Kwestionariusz Zwycięzcy a także dokumentacja video (film video lub nośnik cyfrowy) całego
wydarzenia (rzut-tor lotu piłki – rzut trafiony).
§5
Wykorzystanie wizerunku
1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie;
b) Udostępnianie organizatorowi Meczu, sponsorom oraz oficjalnym partnerom Konkursu
egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji
organizatora Meczu, sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w
Konkursie;
d) Wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej lub sieci Internet;

e) Zwielokrotnianie poprzez zapis utrwalonego wizerunku na dowolnych nośnikach i
materiałach;
f)

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne;

g) Udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
h) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
serwisach społecznościowych, forach oraz innych nośnikach i materiałach o charakterze
informacyjnym, promocyjnym lub marketingowym itp., itd. (materiały drukowane,
reklamowe, inne),
i) Emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Do celów propagacji piłki koszykowej, reklamy działalności Klubu Koszykarskiego Astoria
Bydgoszcz, działalności Organizatora oraz udziału w tym konkursach i konkursach podczas
meczów, jakie Organizator może zorganizować w ciągu 10 lat od oddania rzutu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku Uczestnika Organizatorowi Meczu, partnerom oraz sponsorom Konkursu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Konkursu.
3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia
Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody,
nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
4. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych lub
marketingowych mają charakter jedynie informacyjny.
5. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

PROTOKÓŁ KONKURSU

Ja, niżej podpisany ______________________ , zam.
osobistym
, oraz numerem PESEL

, leg. się dowodem
oświadczam, że nie jestem:

a) profesjonalistą (tj. osobą zawodowo uprawiającą daną dyscyplinę sportu, np. osobą
posiadającą licencję uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w
koszykówce),
b) pracownikiem oraz osobą zatrudnioną w innych firmach mających udział w organizacji
meczu,
o
którym
mowa
§
1
ust.
3,
a także akcjonariuszem i udziałowcem Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz oraz podmiotów
mających udział w organizacji meczu.
Oświadczam, iż byłem uczestnikiem wydarzenia meczu nr w dniu
pomiędzy Enea Astoria
Bydgoszcz, a
w ramach rozgrywek 1 Ligi Męskiej PZKosz w I rundzie fazy PlayOff sezonu 2018/2019.

Oświadczam również, że nie należę do żadnej z ww. kategorii osób w uprawiających grę w
koszykówkę, piłkę ręczną lub netball. Nie jestem również trenerem koszykówki, piłki ręcznej lub
netball.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i nie wnoszę uwag do jego treści.

Bydgoszcz , dnia ___________r., _____________
Podpis Uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

KWESTIONARIUSZ ZWYCIĘZCY
Imię i nazwisko :
Adres zamieszkania :
NIP :
PESEL :
Numer konta bankowego :

Bydgoszcz , dnia ___________r., _____________

Informacja dotycząca powierzenia danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS
0000408047, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego 18, 85-222 Bydgoszcz, NIP 953-253-97-67.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia udziału i ewentualnej wypłaty nagrody w konkursie
„Rzut z połowy za 50.000 zł” organizowanym przez Administratora oraz realizacji umowy ubezpieczenia wypłaty
nagrody zawartej przez Administratora, a także w celu propagacji piłki koszykowej i konkursów oraz
Administratora jako Organizatora zgodnie z regulaminem konkursu zaakceptowanym przez osobę, której dane
dotyczą. (art. 6 ust 1 lit a i b RODO).
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i wypłaty nagrody, zaś po wypłaceniu
nagrody przez okres 10 lat, zgodnie z przepisami o przedawnieniu wszelkich roszczeń (w tym podatkowych) lub
do momentu całkowitego rozliczenia pomiędzy stronami.
4. W dalszej kolejności dane osobowe Państwa będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze.
5. Odbiorcami powierzonych danych osobowych Państwa, w zależności od charakteru umowy opisanej w pkt 2.
będą: zakład ubezpieczeń ubezpieczający konkurs, firmy mogące w ramach usług przetwarzać dane zgodnie z §
5 regulaminu konkursu, o którym mowa w punkcie 2.
6. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych
Osobowych:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania,
- sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przeniesienia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie pkt 3 niniejszej informacji.
Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej przy pomocy formularzy
znajdujących się w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony
danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby
współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy i udziału w konkursie.
Otrzymałem/-am prospekt informacyjny:

Data:

Podpis:

