
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wiślacki Quiz. 

2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków, ul. Reymonta 22, 30-059 

Kraków. 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.wislacanpack.pl w 

dniach 3 kwietnia – 17 kwietnia 2020 (do godziny 23:59). 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wzięcie udziału w quizie opublikowanym na stronie 

internetowej www.wislacanpack.pl. 

3. Quiz składa się z piętnastu pytań, za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

Uczestnik otrzymuje jeden punkt (+1) ,w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na dane pytanie 

lub nie udzielenia odpowiedzi Uczestnikowi przyznaje się jeden punkt ujemny (-1). 

4. Lista zwycięzców ustalona zostanie wedle liczby zdobytych punktów. W przypadku, gdy dwie lub 

więcej osób zdobędzie taką samą liczbę punktów nastąpi losowanie zwycięzcy. 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie są:  

I miejsce – koszulka meczowa Justyny Żurowskiej-Cegielskiej 

II miejsce – piłka meczowa, którą rozgrywano mecz Wisła Kraków – CCC Polkowice 

III miejsce – klubowy t-shirt, zestaw gadżetów 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość e-mail w ciągu 5 (pięciu) 

dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

3. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora, w ciągu 10 

dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego.  

2. 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. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 


