
REGULAMIN KONKURSU "LIGA NARODÓW 2020, POLSKA - BOŚNIA I HERCEGOWINA"

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  na  jakich  odbywa  się  konkurs  „LIGA  NARODÓW  2020,  POLSKA  –  BOŚNIA
I HERCEGOWINA”, zwany dalej „Konkursem”.

1. Organizatorem Konkursu jest firma Telestrada S.A. świadczącą usługi mobilne lajt mobile z siedzibą w Warszawie
02-284, Aleja Krakowska 22A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł.  1.558.870,00  PLN  (zwanej
dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs przeprowadzany jest na tablicy Fanpage Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/lajtmobile  (zwanej  dalej  „Fanpage”)  na  zasadach  określonych  w  niniejszym
Regulaminie Konkursu, zwanego dalej „Regulaminem”.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany
z  podmiotami  będącymi  właścicielami  serwisu  społecznościowego  Facebook.  Serwis  Facebook  nie  ponosi
odpowiedzialności  za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i  reklamacje związane z Konkursem
powinny  być  kierowane  do  Organizatora,  a  w  żadnym  wypadku  do  właściciela  czy  administratora  serwisu
społecznościowego Facebook.

4. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i mająca
pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  która  zamieści  komentarz  pod  postem  konkursowym  na  zasadach
niniejszego Regulaminu. 

5. Przedmiotem Konkursu jest umieszczenie przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym, w którym
napisze proponowany wynik meczu Polska - Bośnia i Hercegowina oraz strzelca pierwszej bramki.

6. Udział  w Konkursie przez Uczestnika jest  dobrowolny i  równoznaczny z akceptacją przez niego postanowień
niniejszego  Regulaminu.  Naruszenie  przez  Uczestnika  jego  postanowień  stanowi  podstawę  odmowy  wydania
nagrody. 

7. Uczestnik  Konkursu  zapoznał  się  i  akceptuje  zasady  przetwarzania  danych  osobowych  zgodnie  z
Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach „Kodeksu Przetwarzania Danych Osobowych przez
Telestrada S.A”, dostępnego na stronie www.lajtmobile.pl oraz w poście konkursowym.

8. Uczestnik  Konkursu  w  momencie  umieszczenia  komentarza  na  Fanpage’u  Organizatora  akceptuje  warunki
niniejszego regulaminu.

9. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 05.09.2020 r. (godz. 20:45) do 07.09.2020 (godz. 20:45).
10. Niniejszy  Regulamin  jest  udostępniony  wszystkim  potencjalnym  Uczestnikom  pod  adresem

https://lajtmobile.pl/obsluga/dokumenty/ oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, członkowie władz ani osoby pozostające w stosunku zlecenia

lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie
rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

2. Osoby biorące udział w konkursie muszą posiadać indywidualne i osobiste konto w serwisie Facebook, założone i
prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu. Dane osobiste zawarte w profilu konta (szczególnie imię i nazwisko)
muszą być zgodne z rzeczywistością.  W przypadku wygranej  -  dane do wysyłki  nagrody (szczególnie  imię i
nazwisko) muszą pokrywać się z danymi profilu konta, z którego dodano zwycięski komentarz.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Warunkiem udziału  w  Konkursie  jest  umieszczenie  komentarza  pod  postem konkursowym na  Fanpage’u  lajt

mobile  https://www.facebook.com/lajtmobile,  w  którym  Użytkownik  napisze  proponowany  wynik  meczu  
Polska – Bośnia i Hercegowina oraz strzelca pierwszej bramki. 

2. Wynik oraz strzelec podany w komentarzu dotyczy regulaminowego czasu gry (bez dogrywki i rzutów karnych).
3. Wygrywa osoba, która pierwsza poda prawidłowe powyższe dane.
4. Zgłoszenia konkursowe muszą być związane z tematyką Konkursu.
5. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe, jeśli  zawierać będzie treści  sprzeczne z Regulaminem

Konkursu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób
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trzecich lub też będące obraźliwymi.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych treści i zdjęć;
b)  udziela  Organizatorowi  nieodpłatnej,  nieograniczonej  terytorialnie  i  czasowo  licencji  na  publiczne
udostępnianie  treści  i  zdjęć  na  potrzeby  realizacji  i  promocji  Konkursu,  jak  również  na  wszystkie  czynności
konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu.

7. W trakcie trwania Konkursu jeden Uczestnik może umieścić tylko jeden komentarz konkursowy.
8. W przypadku, gdy komentarz ulegnie powtórzeniu, akceptowane będzie pierwsze zgłoszenie.
9. Nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu  i  przyznaniem  nagród  czuwają  Osoby  Odpowiedzialne  (w  składzie

trzyosobowym) powołane przez Organizatora (Jury).

§ 4 Tryb wyłonienia Zwycięzców i Nagrody
1. Uczestnik Konkursu, spełniających postanowienia niniejszego Regulaminu może otrzymać nagrodę w postaci piłki

firmy Adidas.
2. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie

prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
3. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
4. Uczestnik  konkursu  jest  zobowiązany  przesłać  do  Organizatora  w  terminie  3  dni  od  ogłoszenia  wyników

Konkursu, dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, niezbędne do wysłania nagrody.
5. Dane zawarte w punkcie 4§4 należy przesłać za pośrednictwem wiadomości do Organizatora w portalu Facebook.
6. Niezachowanie terminu z punktu 4 §4, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie

poprzednim,  a  także  inne  uchybienia  po stronie  Uczestnika  powoduje  niemożność  otrzymania  Nagrody  oraz
spełnienia przez Organizatora obowiązków Konkursowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje
wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Organizator wyśle do Uczestnika nagrodę w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia danych Uczestnika
zgodnie z punktem 4§4.

8. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym, na podany przez Uczestnika adres, na koszt Organizatora.
9. Wartość nagrody podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.,

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, Nr 51, Poz. 307 z poźn. zm).
10.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na na Fanpage’u Organizatora. 

§ 5. Dane osobowe
1. Dane  osobowe  Uczestnika  będą  zbierane  i  przetwarzane  przez  organizatora  Konkursu  zgodnie  z  Ustawą  o

przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem RODO z dnia  27 kwietnia  2016, na zasadach
„Kodeksu Przetwarzania Danych Osobowych przez Telestrada S.A”, dostępnego na stronie www.lajtmobile.pl oraz
w poście konkursowym.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do celów realizacji Konkursu.
3. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych  i  ich  poprawiania.  Dane  osobowe  nie  będą

przekazywane do innych podmiotów, poza firmą kurierską lub Pocztą Polską,  którym zostaną przekazane dane
osobowe Uczestnika w celu doręczenia mu nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące sposobu przeprowadzenia  Konkursu Uczestnik  winien  zgłaszać na piśmie,  nie

później niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej nadania. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia, dokładny
adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres
Organizatora: Aleja Krakowska 22A, 02-084 Warszawa z dopiskiem „Konkurs”. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
4. Organizator  rozpatrywać  będzie  reklamacje  Uczestników na  podstawie  Regulaminu.  Reklamacje  rozpatrywane

będą  przez  Komisję  konkursową,  składającą  się  z  przedstawicieli  Organizatora.  Z  prac  komisji  sporządzony
zostanie protokół. 

5. Uczestnik  zostanie  o  decyzji  Organizatora  powiadomiony  listem  poleconym  wysłanym  na  adres  podany  w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
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6. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  Stronie  Organizatora  pod  adresem
https://lajtmobile.pl/obsluga/dokumenty/ oraz w siedzibie Organizatora.

7. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu,  o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Informacja  o  ewentualnej  zmianie  zamieszczona  zostanie  na  stronie
www.lajtmobile.pl. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. Naruszenie Regulaminu
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte  w materiałach  promocyjnych  i  reklamowych mają  jedynie  charakter

pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  techniczne,  powstałe  w  trakcie  przesyłania  zgłoszeń

konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
3. Wszelkie  informacje  na  temat  Konkursu  można  uzyskać  kontaktując  się  z  Organizatorem za  pośrednictwem

„wiadomości prywatnych” na Fanpage’u Organizatora.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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