
 

 

Warszawa, 13.02.2018 r. 
 

 

Regulamin konkursu „Z kim pójdziesz na mecz Polska-Nigeria?” 
 
 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą „Z kim 

pójdziesz na mecz Polska-Nigeria?” zwany dalej „Konkursem”. 
 

 

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w 

Internecie, na stronie internetowej dostępnej w trakcie jego trwania pod adresem: 

http://www.facebook.com/AliorBankSA która zwana jest dalej „Fanpage”. 
 

 

1.3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, adres: 00-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000305178, o kapitale zakładowym 1 292 788 410 zł w całości 

opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 141387142, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

107-001-07-31 (dalej zwany „Organizatorem”). 
 
 

1.4. Celem Konkursu jest promocja marki Alior Bank SA 
 

 
1.5. Konkurs trwa od 14.02.2018 r. do 16.02.2018 r. (do końca dnia) 
 

 
1.6. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Organizatora wpisu na stronie 

http://www.facebook.com/AliorBankSA. Ww. wpis zawierać będzie:  
a) Informację o zadaniu konkursowym do wykonania: 

 
Mamy do rozdania 5 podwójnych biletów na mecz towarzyski Polska-Nigeria, który odbędzie się 23.03 
na Stadionie Wrocław! Wystarczy, że odpowiesz na pytanie: Jeśli wygrasz bilety, z kim pójdziesz na 
mecz? Odpowiedź uzasadnij w komentarzu pod tym postem. Autorów najciekawszych odpowiedzi 
nagrodzimy podwójnymi biletami na mecz! #konkurs #aliorbank 
  

b) Informację o liczbie nagród możliwych do zdobycia (10 biletów / 5 podwójnych nagród).  
c) Sposób, w jaki należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

 

http://www.facebook.com/AliorBankSA
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§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
2.1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby, będące 

konsumentami w rozumieniu art. 22
1
 kodeksu cywilnego. 

 
2.2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, wyraża zgodę na 

otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej na adres e-mail, z którego skontaktują się 
z Organizatorem Konkursu. 

 
2.3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 

obejmującym adres e-mail, imię i nazwisko oraz numeru PESEL, jak również zasady zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 

 
2.4. Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego zgodnie z §1 ust. 6 pkt a), przy czym o wyborze 

laureatów decyduje wykonanie konkursowego zadania: wygrywa 5 osób, które udzielą najciekawszej i 

najoryginalniejszej odpowiedzi, zgodnej z zadaniem z §1 ust. 6 pkt a). 
 
2.5. Zadaniem konkursowym jest udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadanie pytanie w komentarzu pod 

postem konkursowym. 
 
2.6. Praca konkursowa nie może zawierać treści wulgarnych, mogących obrażać inne osoby lub ich uczucia. 

Na pracy nie mogą pojawić się treści reklamujące produkty, firmy, czy usługi. 
 
2.7. Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczania swoje odpowiedzi pod postem konkursowym. 
 
2.8. Treść zadania konkursowego dostępna jest dla wszystkich na poście konkursowym.  
Autorzy odpowiedzi udzielonych niezgodnie z warunkami konkursu nie będą brali udziału w grze o nagrody. 

 

2.9. Jury w konkursie ocenia tylko odpowiedzi umieszczone pod postem konkursowym. 
 

 

§ 3 NAGRODY 

 

3.1. Nagrodami w Konkursie jest 5 podwójnych biletów na mecz Polska - Nigeria, który odbędzie się 23.03 o 
godz. 20:45 we Wrocławiu (Stadion Wrocław): 

 
 5 podwójnych biletów w kategorii II o wartości 240 zł (dla 5 osób, które udzielą najlepszych 

odpowiedzi, zgodnie zadaniem konkursowym), wraz z dodatkowymi nagrodami pieniężnymi w 

wysokości 27 zł, które zostaną przeznaczone na opłacenie podatku dochodowego, o którym mowa 

§3 ust. 2.

 

3.2. Organizator pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek od 

Nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 



 

 

 

 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej wartości i parametrach, w 

przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających wydanie nagród, wymienionych 

w ust. 3.1 i 3.2. 
 
3.4. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
 
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych 

Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika 

warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada. 
 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

4.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu. 
 

 

4.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. 
 

 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, modyfikowania i publikowania prac 

konkursowych w dowolnej formie, bez podawania danych ich autorów oraz bez przekazywania im 

wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

4.4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 

naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie 

upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu. 

 

4.5. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest Alior Bank SA. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  

 

4.6.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Bank w związku z 

niniejszym Konkursem. 



 

 

 

4.7. W czasie trwania Konkursu link do Regulaminu będzie dostępny na stronie 
http://www.facebook.com/AliorBankSA. 

 

http://www.facebook.com/AliorBankSA

