
 

Regulamin konkursu „Pokaż jak kibicujesz” 

1. Organizatorem konkursu jest Superliga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-819 Warszawa, 
ul. Puławska 300. 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która w momencie rozstrzygnięcia konkursu nie 
będzie miała ukończonych 14 lat. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym 
(Facebook PGNiG Superliga) zdjęcia pokazującego kibicowanie uczestnika wraz z krótkim 
opisem. 

4. W konkursie wezmą udział komentarze, które umieszczone zostaną do dnia 17 maja 2022 r. 
5. Przyznanie nagrody uzależnione jest od złożenia oświadczenia. Wymagane jest podpisane 

oświadczenie prawnych opiekunów dziecka, według wzoru stanowiącego załącznik do 
niniejszego Regulaminu, że: 
- w dniu rozstrzygnięcia tj. w dniu 17 maja dziecko nie będzie miało ukończonych 14 lat, - 
wyrażają oni zgodę na udział dziecka w konkursie, 
-wyrażają zgodę na użycie wizerunku dziecka i osób towarzyszących w materiale wideo 
zamieszczone na mediach społecznościowych Superligi Sp. z o.o. oraz SUZUKI MOTOR 
POLAND Sp. z o.o., wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku dziecka, 
- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, jak i podanych własnych 
danych kontaktowych przez Superligę, w zakresie, w jakim konieczne to będzie dla realizacji 
konkursu. 

6. Nagrodą za wygranie konkursu jest wyjazd z ambasadorami Suzuki na trening drużyny Orlen 
Wisła Płock w Orlen Arenie (20.05) oraz zaproszenia VIP na ostatni mecz sezonu, Orlen Wisła 
Płock – Łomża Vive Kielce (24.05 , 19:15). Laureat może zabrać ze sobą dodatkowo 3 osoby z 
rodziny. 

7. Wraz z przyznaniem nagrody Superliga ma prawo do ograniczenia zakresu nagrody, jak 
również do jej modyfikacji w przypadku gdyby spełnienie było niemożliwe lub utrudnione. 

8. W konkursie zostaną pominięte komentarze, które nie będą spełniały wymogów 
regulaminowych, w tym nie będą zawierały podpisanego oświadczenia opisanego w pkt. 5 
Regulaminu. 

9. Nagrody zostaną przyznane decyzją Zarządu Superligi Sp. z o.o. i ogłoszone w dniu 17.05 w 
formie telefonicznej, mailowej lub elektronicznej. 

10. Decyzja Zarządu Superligi Sp. z o.o. o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie. 

11. Superliga Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia 
zwycięzcy. 

12. Zakwalifikowanie do konkursu, udział w nim, a także jakiekolwiek rozstrzygnięcie Zarządu 
Superligi Sp. z o.o., zarówno w zakresie laureata nagrody, jak i sposobu, zakresu i terminu, 
jest autonomiczną decyzją Zarządu Superligi Sp. z o.o., nie podlega reklamacjom, ani 
odwołaniu i 
nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. 

 

 


