
§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dziecięca asysta LOTTO Lubelskie Cup” (dalej: 

Konkurs) jest PSP Polish Sport Promotion Sp. z o.o. ul. Bajana 26G, 01-904 Warszawa NIP: 

525-26-06-118 

2. Fundatorem nagrody jest PSP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bajana 26 G, 01-

905Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372958 , 

NIP 118 205 33 61 zwana dalej „Fundatorem”. 

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie 

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z 

dnia19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

 

§2 

Zasady Konkursu 

1.Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przeprowadzany jest w 

Centrum Kultury w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju 1 (dalej: Placówka). 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie pięciorga dzieci, które wyprowadzą piłkarzy przed 

meczem w trakcie trwania międzynarodowego turnieju piłkarskiego LOTTO Lubelskie Cup 

(dalej: Turniej). 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zarówno dziewczynki jak i chłopcy), 

zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które: 

a) są w wieku od 6 do 9 lat 

b) posiadają odpowiedni wzrost od 135 cm do 155 cm 

c) osobiście dostarczą do Placówki pracę plastyczną wraz z formularzem zgłoszeniowym.  

3. Konkurs trwa od dnia 17 czerwca do 24 czerwca 2015 roku.  

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego 

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej 

Komisja). W skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby 

współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a 

także ich współmałżonkowie i dzieci jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

7. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest: 

a) wykonanie plastycznej interpretacji hasła „Ja w dziecięcej asyście” i dostarczenie jej do 

Placówki w terminie do 24 czerwca 2015 roku włącznie 

b) Podanie danych osobowych Uczestnika konkursu: imię i nazwisko, adres zamieszkania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rok urodzenia, wzrost, numer telefonu prawnego 

opiekuna. 

c) Zawarcie następujących klauzul podpisanych w imieniu Uczestnika przez prawnego 

opiekuna: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz poświadczam, iż 

zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Konkursu” 

„Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej Pracy Konkursowej wśród pozostałych zwycięskich 

prac na wystawie, podczas LOTTO Lubelskie Cup na Arenie Lublin w czasie trwania turnieju 

w dniach 4-5 lipca 2015. Udzielam nieograniczonego czasowo prawa do mojego pracy 

konkursowej Organizatorowi.” 

8. Podczas jednego Zgłoszenia Uczestnik może jednocześnie zgłosić tylko jedną Pracę 

Konkursową. 

 



 

§3 

Nagrody w Konkursie 

1. Laureatami Konkursu zostanie pięcioro dzieci, których prace konkursowe zostaną uznane 

przez zwołaną Komisję jako najlepsze. Dla tych dzieci przewidziana jest nagroda w postaci 

wyprowadzenia zawodników na mecz podczas międzynarodowego turnieju piłki nożnej 

LOTTO Lubelskie Cup rozgrywanego w dniach 4-5 lipca 2015 r. na Arenie Lublin. 

3. Dziecko oraz jeden jego opiekun otrzymają dwa bilety na mecz. 

4. Z zebranych zwycięskich prac zostanie utworzona wystawa, która zaprezentowana będzie 

na Arenie Lublin w trakcie trwania Turnieju. 

5. Odwołanie któregoś z meczów oznacza odwołanie konkursu. Dzieci wybrane w konkursie 

otrzymają nagrody pocieszenia. 

6. Organizator nie zwraca Laureatom kosztów podróży ani zakwaterowania. 

 

 

§4 

Zasady wyboru laureatów 

1. Wyboru zwycięzców dokona Komisja. Komisja wyłoni w sumie 5 zwycięzców i 5 

zwycięzców rezerwowych do Nagrody. Oceniając prace konkursowe, Komisja weźmie pod 

uwagę: 

a) kreatywność, oryginalność i pomysłowość pracy konkursowej, o której mowa w § 2 ppkt. c 

Regulaminu; 

2. Przy wyborze najlepszych prac konkursowych, Komisja kierować się będzie swoim 

własnym uznaniem. Decyzje Komisji są ostateczne. Komisja dokona wyboru zwycięzców do 

dnia 26 czerwca 2015 roku do godziny 18. 

3. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona w Placówce oraz na stronie internetowej 

www.ck.leczna.pl 

4. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę , czyli których Prace 

Konkursowe zostaną wyłonione jako zwycięskie, zostaną powiadomieni przez Organizatora o 

wygranej drogą telefoniczną. 

5. Organizator poinformuje o wszelkich szczegółach dotyczących czasu i miejsca udziału 

Zwycięzcy w Turnieju.  

6. Prawo do nagrody przepada w każdej z poniższych sytuacji: 

a. w razie, gdy powiadomienie o Nagrodzie nie zostanie doręczone Laureatowi na skutek 

podania przez niego w Zgłoszeniu nieprawidłowego numeru telefonu bądź z innych przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik, 

b. w razie wykluczenia Laureata z Konkursu z powodu niespełniania wymogów określonych 

w §2. 

7. W przypadku utraty prawa do Nagrody z jednej z przyczyn opisanych powyżej, 

Organizator powiadomi o wygranej pierwszego Zwycięzcę rezerwowego oraz przekaże mu 

informację dotyczącą czasu i miejsca udziału Zwycięzcy w Turnieju.  

8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 

Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są 

sprzeczne z Regulaminem bądź naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa bądź 

dobre obyczaje. 

 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 



1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu,  

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym siły wyższej. 

4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu. 

5. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach 

uczestników przez ich zamieszczenia w Placówce, w której zostaje przeprowadzony Konkurs. 

Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą. 

6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot 

kosztów za przystąpienie do Konkursu. 


