
 

Regulamin konkursu „Handball21” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na 
jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Handball21” (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Suprliga Spółka z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-819) przy ul. Puławska 300, NIP 9512414459, KRS 
0000620235 (dalej „Organizator”) 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w szczególności 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
kodeksem cywilnym. 

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 12 
listopada 2020 r., nie wcześniej niż od momentu pojawienia się posta 
konkursowego (dalej „Post Konkursowy”) na stronie 
https://www.facebook.com/pgnigsuperliga/ do dnia 15 listopada 2020 r., 
do godziny 23:59. 

5. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu PGNiG Superliga 
na Facebooku: https://www.facebook.com/pgnigsuperliga/ 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 
stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają 
pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i 
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały 
niniejszy Regulamin (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w 
Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością 
gospodarczą lub zawodową Uczestnika. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz 
członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem 
pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez 
względu na podstawę prawną (w tym pozostające w ramach stosunku 
pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków 



 

najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

 

§ 3. Zadanie Konkursowe 

1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy śledzić konto PGNiG 
Superliga na portalu Facebook 
(https://www.facebook.com/pgnigsuperliga/), wykonać zadanie 
konkursowe rozumiane jako wskazanie 3 zawodników PGNiG Superligi 
sklasyfikowanych z najwyższym wskaźnikiem umiejętności (overall) w grze 
Handball21, zawartymi w danym Poście Konkursowym. 

2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 12.11.2020  

3. Zadanie konkursowe polegające na wskazaniu 3 najwyżej 
sklasyfikowanych zawodników PGNiG Superligi, pod względem wartości 
overall, w grze Handball21, należy umieścić w komentarzu pod Postem 
Konkursowym. Zgłoszenia będą oceniane pod względem poprawnych 
odpowiedzi i czasu wpłynięcia (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”). 

4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3 powyżej, spośród 
Uczestników, którzy zgłosili Odpowiedź  Konkursową w odpowiedzi na 
dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli 
Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście 
Konkursowym. 

5. Lista laureatów wyłonionych spośród Odpowiedzi Konkursowych, 
zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona 
w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac 
Konkursowych. 

6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Odpowiedź 
Konkursowych, oraz każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną 
nagrodę. 

7. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie 
Odpowiedzi Konkursowej. 

8. Uczestnik oświadcza, że: 

1. jest osobą fizyczną; 



 

2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 
przystępuje do Konkursu; 

3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 
dotyczącą procedury odbioru Nagrody i ją w pełni akceptuje; 

4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym 
również regulaminu Facebook; 

5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych 
z uczestnictwem w Konkursie; 

6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego 
Facebook; 

9. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym 
zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub 
dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych 
osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa 
autorskie.  

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w 
przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod 
Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są 
niezgodne z Regulaminem. 

12. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez 
Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszył 
Regulamin poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję 
w bazę danych aplikacji.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w 
działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek 
oraz platformy Facebook. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe 
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

 

§ 4. Nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody (dalej: "Nagrody") w postaci: każda 
nagroda obejmuje grę Handball21 o wartości 129,00 zł, (słownie: sto 
dwadzieścia dziewięć złotych) 



 

2. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata, w terminie 14 
dni od ogłoszenia listy laureatów, za pośrednictwem Portalu Facebook, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej wiadomości prywatnej do tego konta 
PGNiG Superliga, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści 
wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe 
laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu 
kontaktowego oraz oświadczenie o pełnoletności z nr PESEL w celu 
dostarczenia laureatowi Nagrody. 

4. Nagrody zostaną przekazane laureatom przez Organizatora w terminie 21 
dni od daty spełnienia przez laureata wymogów formalnych wymienionych 
w § 4 ust. 3 powyżej. 

5. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez laureata 
danych, o których mowa w §4 ust. 3 lub podania przez laureata 
nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych 
doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku 
Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

6. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na 
ekwiwalent pieniężny. 

7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje 
mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

8. Z chwilą wydania Nagrody własność autorskich praw majątkowych do 
nagrodzonego dzieła przechodzi na rzecz Organizatora, jak również zgodę 
na przetwarzanie i rozpowszechnianie dzieła na wszelkich polach 
eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 5. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w trakcie 
trwania Konkursu na piśmie listem poleconym lub kurierem na adres 
Organizatora (PGNiG Superliga) bądź w wiadomości prywatnej Facebook 
przesłanej do Organizatora, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od 
dnia wydania Nagród. 



 

2. W treści reklamacji należy podać imię, nazwisko, dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji, a także adres korespondencyjny, w tym adres 
poczty elektronicznej pod który ma zostać wysłana odpowiedź. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej 
otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź 
na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą 
elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza 
ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na 
drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. 

 

§ 6. Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 
Organizatora tj. Superliga Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Puławskiej 300, kod pocztowy 02-819, NIP 9512414459, REGON 364612327, 
KRS 0000620235 wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez 
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, 
wydania Nagród laureatom oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich 
poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach 
dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana 
jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa 
w Konkursie. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu 
poinformowania o wynikach Konkursu. 

6.  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób 
sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. 
z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) ani z nim 
związana. Organizator informuje, że Facebook nie ponosi 
odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w 



 

szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez 
Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

(uzupełnić) 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa 

4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Superliga sp. z o.o. jest spółką zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową piłki ręcznej w 

Polsce – PGNiG Superligą i PGNiG Superligą Kobiet, odpowiadającą za prowadzenie 

rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw marketingowych. 

 

 


