
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą MAAWsport Liga Okręgowa 

2. Organizatorem Konkursu jest Maaw-Sport Hurt-Detal-Art. Sportowe, ul. Piłsudskiego 2, 

37-200 Przeworsk. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie  

www.maawsport.wordpress.com i na profilu Facebook-owym  

https://www.facebook.com/pages/MAAWSport  oraz na stronach Partnerów Konkursu. Pełna 

lista Partnerów dostępna na powyższych stronach. 

5. Udział w konkursie jest darmowy. 

6. Konkurs trwa od 15 marca do 18 czerwca 2017 roku i jest prowadzony w 15 turach. W 

wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie 

konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na 

stronach wskazanych w §1 pkt.4 Regulaminu. 

 

§ 2 

UCZESTNICY 

 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być: 

a) osoba fizyczne zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba nie pełnoletnie albo nieposiadające 

pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, która może wziąć udział w konkursie za zgodą 

swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

b) nie jest pracownikiem Maaw-Sport Hurt-Detal-Art. Sportowe, 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Maaw-Sport Hurt-Detal-Art. Sportowe. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

b) akceptacja postanowień Regulaminu 

c) podanie prawdziwych danych osobowych tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail 

d) polubienie profilu MAAWSport na Facebooku, lub obserwowanie profilu MAAWsport na 

Instagramie, lub obserwowanie profilu MAAWsport na Twitterze 

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na  

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą  

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU 

 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Formularz umieszczany cotygodniowo na 

www.maawsport.wordpress.com lub https://www.facebook.com/pages/MAAWSport 

2. Uczestnik konkursu musi podać swój prawdziwy adres e-mail, a następnie wypełnić 

Formularz. W celu wypełnienia Formularza, należy wybrać jedną z dostępnych odpowiedzi w 

każdym pytaniu. 



3. Uczestnik konkursu musi polubić profil Organizatora na Facebooku 

https://www.facebook.com/pages/ MAAWSport, lub obserwować profil Organizatora na 

Instagramie https://www.instagram.com/maawsport/ lub Twitterze 

https://twitter.com/MAAWSPORT.  

4. Komplet powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem. 

5. Każdy użytkownik jest uprawniony do pojedynczego zgłoszenia w jednej turze Konkursu. 

6. Konkurs przebiega następująco: 

a) pojedyncza tura konkursu trwa maksymalnie pięć dni, zgodnie z datami podanymi w 

aktualnych Formularzach. Konkurs składa się z 15 tur, 

b)Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia w czasie trwania bieżącej tury Konkursu, 

szczegółowe czasy przyjmowania zgłoszeń będą podane w każdej turze, 

c) zwycięzcą każdej tury zostaje Uczestnik, który udzielili najwięcej poprawnych wyników w 

Formularzu. Każda poprawna odpowiedź jest liczona jako jeden punkt. W przypadku 

większej liczby Uczestników z taką samą liczbą poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie 

wyłoniony losowo. Relacja z losowania będzie udostępniana w Internecie. Organizator 

skontaktuje się poprzez e-mail z Uczestnikami kwalifikującymi się do losowania Nagrody. 

Uczestnik ma 24 godziny na odpisanie na e-mail oraz podanie swoich danych, albo traci 

prawo do Nagrody. 

d)wyniki każdej tury Konkursu będą publikowane do 48godzin po zakończeniu danej tury. 

Jeżeli mecz typowany w danej turze się nie odbył, za wytypowanie wyniku przyznane będzie 

zero punktów. 

e) po zakończeniu wszystkich tur konkursu, jeżeli wszystkich Uczestników będzie poniżej 50: 

wśród 50% Uczestników z największą ilością punktów zostanie wylosowanych trzech 

Laureatów; jeżeli wszystkich Uczestników będzie powyżej 50: wśród 30% Uczestników z 

największą ilością punktów zostanie wylosowanych trzech Laureatów. Laureaci otrzymają 

Nagrody Główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Losowanie odbędzie się publicznie, 

relacja będzie udostępniona w Internecie. 

7. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców Konkursu za pomocą podanego w 

Formularzu adresu e-mail.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników. W przypadku 

podejrzenia oszustwa lub naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o 

zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. 

 

§ 4 

NAGRODY 

 
1. Nagroda w pojedynczej turze Konkursu jest ogłaszana podczas rozpoczęcia danej tury. 

Nagrodą Główną za najlepsze wyniki we wszystkich turach Konkursu jest bon do 

wykorzystania na pojedyncze zakupy w sklepie internetowym lub dowolnym oddziale 

stacjonarnym MAAWSport. Nagroda Główna za pierwsze miejsce wynosi 500zł, za drugie 

miejsce 300zł oraz za trzecie miejsce 200zł. Nagrodami w pojedynczych turach Konkursu są 

gadżety ogłaszane na początku każdej tury. 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową 

lub losowanie, którzy w czasie trwania konkursu wypełnią Formularze udostępniane na 

stronach wymienionych w §1 pkt.4 Regulaminu. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję  

Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień  

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Laureaci Nagród Głównych Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez e-mail w 

ciągu  



pięciu dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez e-mail 

oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez 

Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza 

rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego 

tytułu wobec Organizatora.  

a) W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do 

czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego 

Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie 

na adres Organizatora w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania przez Laureata 

wiadomości o nagrodzie. 

6. Otrzymana nagroda będzie dostępna do odbioru osobistego w siedzibie firmy Maaw-Sport 

Hurt-Detal-Art. Sportowe, ul. Piłsudskiego 2, 37-200 Przeworsk. Jeśli Laureat nie może 

odebrać nagrody, zostanie ona wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Maaw-Sport-

Hurt-Detal-Art-Sportowe, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 

dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. 

7. Nagrody Główne w postaci bonów należy zrealizować w ciągu nie więcej niż 50 dni od 

daty otrzymania Nagrody. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. 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.maawsport.wordpress.com 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości 

danych.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z  

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Maaw-Sport Hurt-Detal-Art. Sportowe. 

 


