
Regulamin Konkursu „#Moje25LatZAnwilem” 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób biorących udział w Konkursie pod nazwą 

„#Moje25LatZAnwilem”, organizowanym przez Klub Koszykówki Włocławek S.A. na oficjalnym koncie 

Klubu na Instagramie. 

§1 

Konkurs polega na umieszczeniu zdjęcia, kolażu zdjęć, grafik lub filmiku lub każdej innej prezentacji 

multimedialnej na portalu społecznościowym – Instagram. Zdjęcie musi przedstawiać własną 

interpretacje 25-letniej historii Klubu.  

§2 

Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, posiadająca 

konto na portalu społecznościowym – Instagram.com. 

§3 

Brane pod uwagę będą tylko te prezentacje, które będą opatrzone opisem „#Moje25LatZAnwilem” 

§4 

Zabawa rozpoczyna się w chwili ogłoszenia komunikatu na oficjalnej stronie Klubu i zostanie 

zakończona 28 września 2017 r. o godz. 23.59. 

§5 

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

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.  

§6 

Zwycięzcą Konkursu „#Moje25LatZAnwilem” zostanie osoba, którą wytypuje jeden z koszykarzy 

Anwilu Włocławek. Koszykarz może wytypować maksymalnie trzech zwycięzców. 

§7 

Zwycięzca lub zwycięzcy Konkursu „#Moje25LatZAnwilem ” otrzyma(ją) nagrodę: pamiątkowy zestaw 

kibica. 

§8 

Zwycięzca lub zwycięzcy konkursu otrzyma(ją) nagrodę po okazaniu dowodu osobistego lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość.  

§9 



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

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

Jednocześnie zobowiązuje się do informowania o zmianach wszystkich uczestników konkursu.  

§10 

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

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.  

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator Konkursu.  

§12 

Każdy uczestnik umieszczając zdjęcie na swoim profilu na Instagramie z opisem 

„#Moje25LatZAnwilem”  wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów Klubu 

Koszykówki Włocławek S.A.  

§13 

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

§14 

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