
REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK SPORTU                               

I REKREACJI W SĘDZISZOWIE 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs jubileuszowy”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie,                           

ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów, zwany dalej Organizatorem. 

3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest na stronie 

internetowej Organizatora – www.osir.sedziszow.pl bądź też w siedzibie 

Organizatora. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na terenie obiektów Ośrodka Sportu                   

i Rekreacji w Sędziszowie przy ulicy Dworcowej 20 A. 

5. Organizator celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, 

powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

6. Czas trwania konkursu obejmuje 3 miesiące: od 01.06.2015 r. do 31.08.2015 r. 

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte  

w regulaminie. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich Klientów Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

którzy w podanym okresie wykupią bilet wstępu na basen, siłownię, halę sportową lub 

boisko ze sztuczną trawą. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny, do konkursu nie mogą przystąpić osoby, które 

biorą udział w zajęciach szkolnych odbywających się na terenie Ośrodka Sportu                    

i Rekreacji w Sędziszowie. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające karnety, uprawniające do wstępu na 

basen, oraz osoby posiadające karty Multisport i Fit Profit. 

http://www.osir.sedziszow.pl/


4. Uczestnicy konkursu zobligowani są do przestrzegania Regulaminów poszczególnych 

obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. 

5. Konkurs będzie podzielony na trzy kategorie: 

BASEN – nagrodę zdobędzie ten, kto w czasie trwania konkursu najwięcej razy 

odwiedzi zespół basenów w OSiR wykupując bilet wstępu; 

SIŁOWNIA – nagrodę zdobędzie ten, kto w czasie trwania konkursu najwięcej razy 

odwiedzi siłownię w OSiR wykupując bilet wstępu; 

HALA SPORTOWA/ BOISKO ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ - nagrodę zdobędzie 

zgłoszona drużyna, która w czasie trwania konkursu najwięcej razy odwiedzi halę 

sportową lub boisko ze sztuczną trawą w OSiR wykupując bilet wstępu. 

6. Wejścia na basen i siłownię będą rejestrowane przez uczestnika Konkursu na 

specjalnie przygotowanych kuponach (wzór kuponu stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu), wydawanych po zakupie biletu przez pracownika Kasy 

OSiR, na których zostanie wpisane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz data 

korzystania z zespołu basenów lub siłowni przez uczestnika. Tak wypełniony kupon 

uczestnik wrzuci do specjalnie przygotowanej urny, która znajdować się będzie przy 

Kasie w Ośrodku Sportu  i Rekreacji. 

7. W przypadku udziału w konkursie w kategorii  hala sportowa lub boisko ze sztuczną 

trawą, konieczne jest zgłoszenie drużyny na specjalnie przygotowanym Formularzu 

zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Każda zgłoszona 

drużyna powinna liczyć maksymalnie 6 zawodników, a na Formularzu zgłoszenia 

powinna wpisać nazwę drużyny. Drużyna powinna przy dokonywaniu zgłoszenia 

wyznaczyć jedną osobę, która będzie ją reprezentowała podczas trwania konkursu. 

Dopuszczalna jest rotacja tylko dwóch zawodników z drużyny.  

Wejścia na halę sportową lub na boisko ze sztuczną trawą będą rejestrowane przez 

drużyny biorące udział w Konkursie na specjalnie przygotowanych kuponach, na 

których muszą znaleźć się następujące dane: nazwa drużyny – identyczna z tą wpisaną 

do Formularza zgłoszeniowego, numer telefonu do reprezentanta drużyny oraz datę 

korzystania z hali sportowej lub z boiska ze sztuczną trawą. Tak wypełniony kupon 

drużyna wrzuci do specjalnie przygotowanej urny, która znajdować się będzie przy 

Kasie w Ośrodku Sportu  i Rekreacji. 

 

 

 

 



§ 3 

NAGRODY 

1. Nagrodami w konkursie są: 

 w kategorii Basen – telewizor LCD; 

 w kategorii Siłownia -  rowerek spinningowy; 

 w kategorii hala sportowa/ boisko ze sztuczną trawą – komplet strojów 

piłkarskich  z getrami dla 6 osób. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich warunków określonych  

w § 2 ust. 2, 3, 4.  

3. W przypadku takiej samej ilości kuponów u więcej niż jednej osoby, Komisja 

powołana przez Organizatora, wylosuje nagrodę wśród osób posiadających taką samą 

liczbę kuponów. 

4. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany telefonicznie w przeciągu 7 dni od 

zakończenia Konkursu, na numer telefonu wskazany przez niego podczas trwania 

Konkursu. 

5. Oficjalne wręczenie nagrody nastąpi w dniu 18 września 2015 r. podczas gali 

jubileuszowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. W przypadku 

uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat, nagroda zostanie wręczona    

w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi: 

Do każdej nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 uczestnik otrzymuje dodatkową 

nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa 

nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 

10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi 

obowiązek pobrania 10%  zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa 

nagroda pieniężna nie przysługuje. 

7. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od daty gali jubileuszowej, na 

której nagrody będą wręczane, przejdzie ona na własność Organizatora. 

8. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej 

równowartości w pieniądzu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przyznanej nagrody. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania 

nagród uczestnikom z powodu nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia 

kuponu. 

 



§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska,  numeru tel. kontaktowego 

(w szczególnych przypadkach adresu zamieszkania) niezbędnych do przekazania 

nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie                                         

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez 

Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie,                              

w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników 

konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane 

osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

3. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez 

Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do 

uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody. 

4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,                 

z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub 

nagrania wykonane podczas trwania Konkursu oraz w trakcie wręczania nagród mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

i Gminy Sędziszów, a także wykorzystane przez radio i telewizję. Uczestnicy 

jednocześnie zrzekają się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 

względem OSiR w Sędziszowie, z tytułu wykorzystywania ich 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 



§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu 

spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również                      

w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów. 

2. Komisja powołana przez Organizatora dzień po dniu, w którym zakończy się konkurs, 

otworzy urnę, pogrupuje, przeliczy kupony konkursowe i sporządzi stosowny 

protokół. 

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, 

podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu                                

i wyraża zgodę na jego treść. 

4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to                        

w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

www.osir.sedziszow.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


