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REGULAMIN KONKURSU „TY CZY LVBET? – RZUT Z POŁOWY” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŚLĄSK WROCŁAW BASKETBALL S.A 

  ORAZ LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O. 

DLA KIBICÓW DRUŻYNY KOSZYKARSKIEJ  ŚLĄSKA WROCŁAW  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie Kibiców 

Śląska Wrocław (zwanym dalej "Konkursem"), organizowanym przez Śląsk Wrocław Basketball S.A z 

siedzibą we Wrocławiu („Organizator I”)  oraz  LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o.. z siedzibą w  

Katowicach („Organizator II”).  

2. Fundatorem nagród w  konkursie  jest  LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o..  

3. Konkurs jest organizowany w ramach umowy o sponsorowaniu klubu koszykarskiego Śląska Wrocław 

zawartej pomiędzy Śląsk Wrocław Basketball S.A a  LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. na sezon 

2019/20.  

4. Konkurs będzie przeprowadzany w trakcie przerwy w meczu domowym drużyny Śląska Wrocław w 

rozgrywkach Energa Basket Ligii w sezonie 2019/20. Obsługę techniczną  Konkursu zapewnia Organizator. 

5. Konkurs skierowany jest do kibiców drużyny koszykarskiej  Śląska Wrocław.  

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby obecne na meczach klubu koszykarskiego 

Śląska Wrocław w charakterze publiczności, na których Organizatorzy  przeprowadzają Konkurs. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie  organów, akcjonariusze ani pracownicy Śląska Wrocław 

Basketball S.A oraz LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. ani ich osoby bliskie (w tym członkowie 

rodzin). 

3. Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie Organizatorom swoich danych osobowych (imię i nazwisko). 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.  

2. PIERWSZY ETAP: Przedstawiciel Organizatorów rzutem piłeczką w stronę publiczności wyłania 3 (trzy)  

osoby (pełnoletnie) spośród uczestników Meczu. Każda spośród 3 (trzech) osób, która złapie piłeczkę, 

może  wziąć  udział  w drugim  etapie Konkursu.  

3. DRUGI ETAP: W drugim etapie wyłonione 3 (trzy) osoby oddają po jednym rzucie do kosza znajdującego 

się na drugiej połowie boiska. Każdemu uczestnikowi przysługuje  tylko  jeden rzut. Rzut  odbywa się zza  

linii środkowej  oddzielającej  dwie  połowy boiska. Przekroczenie lub  dotknięcie linii środkowej w  trakcie 

oddawania rzutu  dyskwalifikuje uczestnika. Rzut do kosza wykonywany jest w przekazanej uczestnikowi  

przez Organizatorów koszulce z logo LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. 

4. Ten uczestnik, który  trafi do  kosza zostaje zwycięzcą Konkursu. Gdy do kosza  trafi więcej niż jeden lub 

wszyscy uczestnicy, nagroda ulega proporcjonalnemu podziałowi między wszystkich zwycięzców zgodnie  

z  postanowieniami § 4 ust.1.  W przypadku, gdy żaden uczestnik nie trafi do kosza - Konkurs jest 

zakończony bez wyłonienia zwycięzcy. 
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§ 4. Zasady przyznawania Nagrody  

1. Nagrodą główną jest kwota 1.000 złotych brutto ( słownie: tysiąc złotych polskich).  
2. W przypadku jednego zwycięzcy całą nagrodę otrzymuje jedna osoba, natomiast gdy jest dwóch lub 

więcej zwycięzców w konkursie otrzymują oni  proporcjonalną część nagrody głównej (1/2, 1/3 itp.).  

3. Z każdego konkursu sporządzany jest Protokół Przebiegu Konkursu, który wskazuje datę i miejsce  

Konkursu, dane osób uczestniczących w konkursie oraz dane  zwycięzcy/zwycięzców oraz ich podpisy.   

4. Protokół Przebiegu Konkursu podpisują wszyscy zwycięzcy konkursu oraz przedstawiciel 

Organizatorów. 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są podać do Protokołu Przebiegu Konkursu  swoje dane (imię i 

nazwisko, numer dowodu osobistego, data urodzenia), a osoba zwycięzcy również adres zamieszkania, 

numer telefonu i numer konta bankowego  do przelewu  kwoty nagrody. 

6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podpisania klauzuli informacyjnej RODO. 

7. Podstawą wypłaty nagrody głównej jest Protokół Przebiegu Konkursu. 

8. Nagroda główna przekazana zostanie przelewem na rachunek zwycięzcy w terminie 30 dni od 

dostarczenia Organizatorowi II Protokołu Przebiegu Konkursu. 

9. Brak przekazania wymaganych danych przez zwycięzcę Konkursu w  terminie 3 dni  od dnia  Konkursu 

równoznaczny jest z odmową przyjęcia nagrody i rezygnacją z jej odbioru przez zwycięzcę.   

10. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego podczas 

Konkursu oraz imienia i  nazwiska w środkach masowego przekazu (w tym również na stronach 

internetowych Organizatorów, profilach FB, Instagram,  Twitter). 

2. Organizatorom Konkursu przysługuje  prawo publikacji  przebiegu oraz wyniku  konkursu w środkach 

masowego przekazu, w tym na swojej stronie internetowej, profilu na portalu Facebook, Twitter oraz  na 

innych portalach społecznościowych (dokumentacja zdjęciowa Konkursu, opis zdarzenia).  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez zwycięzcę z 

przyczyn od niego niezależnych.  

4. Organizatorzy  mogą w każdej chwili odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie  internetowej Organizatora I  - www. 

 

 

 


