
Regulamin Zabawy „Wakacje z Anwilem” 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób biorących udział w Zabawie pod nazwą „Wakacje z 

Anwilem”, organizowanej przez Klub Koszykówki Włocławek S.A. 

§1 

Zabawa polega na przesyłaniu zdjęć z wakacji kibiców Anwilu Włocławek, na których widnieje 

klubowy gadżet. Może być to koszulka, szalik, czapeczka, bluza lub inny element garderoby Anwilu 

Włocławek. 

§2 

Zabawa ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba. 

§3 

Przesłane zdjęcia na adres konkurs@kkwloclawek.pl nie będą publikowane w chwili ich otrzymania. 

Będą publikowane zbiorczo po trzy lub cztery w zależności od częstotliwości ich otrzymywania.  

§4 

W przesłanym e-mailu należy zawrzeć IMIĘ I NAZWISKO osoby zgłaszającej zdjęcie do Zabawy. Na 

zdjęciu nie musi być osoba zgłaszająca, ale osoba widniejąca musi wyrazić zgodę.  

§5 

Przesyłać można jedynie zdjęcia w formatach .jpg lub .bmp lub .png. Materiały audiowizualne 

przesłane na w/w e-mail nie będą brane pod uwagę. 

§6 

Do Zabawy można dołączyć w dowolnym momencie jej trwania. W każdej chwili trwania Zabawy 

można również poprosić o wycofanie zdjęcia. Jednocześnie, Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieuwzględnienia zdjęcia w Konkursie w sytuacji, gdy zdjęcie jest niecenzuralne, zawiera elementy 

sprzeczne z prawem lub obyczajowością.  

§7 

W Zabawie wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców. „Nagrodę Kibiców” wyznaczy liczba lajków pod 

zdjęciem na oficjalnym klubowym profilu na Facebooku. „Nagrodę Drużyny” wybiorą wszyscy 

zawodnicy oraz trenerzy. 

§8 

W przypadku kategorii Zabawy „Nagroda Kibiców” zakazane jest tzw. kupowanie lajków, 

handlowanie nimi bądź zachęcanie do lajkowania na specjalnie stworzonych w tym celu profilach 

stron na Facebooku. Uczestnictwo w tego typu inicjatywach będzie skutkowało usunięciem zdjęcia z 

Zabawy i uniemożliwieniem uczestnikowi ponowne wzięcia udziału w Zabawie. 

§9 
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Zabawa rozpoczyna się 4 lipca 2017 r. (od tego dnia można przesyłać zdjęcia na e-mail 

konkurs@kkwloclawek.pl ) i zostanie zakończona 31 sierpnia 2017 r.  

§ 10 

Zwycięzcą Zabawy w kategorii „Nagroda Kibiców” zostanie osoba, która w trakcie jej trwania zbierze 

największą liczbę lajków. Zwycięzca zostanie ogłoszony nie później, niż 5 września. Poprzez lajk 

rozumie się odnośniki „lubię to”, „super” oraz „wow”. 

§11 

Zwycięzcą Zabawy w kategorii „Nagroda Drużyny” zostanie osoba, którą poprzez jawne głosowanie 

wybiorą członkowie zespołu Anwilu Włocławek: sztab trenerski oraz zawodnicy pierwszego składu. 

Zwycięzca zostanie ogłoszony nie później, niż 25 września. 

§12 

Zwycięzca Zabawy w kategorii „Nagroda Kibiców” otrzyma darmowy karnet o wartości 200 złotych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. od podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca 

będzie zobligowany do odprowadzenia podatku od wartości nagrody) na mecze Anwilu Włocławek w 

Hali Mistrzów w sezonie 2017/2018. 

§13 

Zwycięzca Zabawy w kategorii „Nagroda Drużyny” pojedzie z drużyną na wybrany przez Organizatora 

mecz wyjazdowy. UWAGA! W tej kategorii nagroda przysługuje tylko osobie pełnoletniej. 

§14 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość.  

§15 

Klub Koszykówki Włocławek S.A. zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie oraz 

przerwania lub przedłużenia Zabawy w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

Jednocześnie zobowiązuje się do informowania o zmianach wszystkich uczestników konkursu. 

§16 

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Zabawy. 

§17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Zabawy. 

§18 
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Każdy uczestnik konkursu zgłaszając swój udział do Zabawy poprzez wysłanie e-maila wraz ze 

zdjęciem, imieniem i nazwiskiem wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do 

celów Klubu Koszykówki Włocławek S.A., w tym do celów związanych z promocją niniejszej Zabawy. 

§19 

Przystąpienie uczestnika do Zabawy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

§20 

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mailowym: michalf@kkwloclawek.pl . 
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