
REGULAMIN 
konkursu „Typujemy wyniki meczów reprezentacji Polski” 

w MŚ w Piłce Ręcznej 2021. 
 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach,  
ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 

 
2. Konkurs trwa w dniach 14.01.2021 do 19.01.2021r. 

 
3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 

listopada 2009 o grach hazardowych. 
 

4. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i  
wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże 
się z przekazaniem Organizatorowi na etapie zgłoszenia do konkursu następujących 
danych osobowych Uczestnika: 
a) imię i nazwisko, 
b) miejscowość,  
c) adres e-mail. 
 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby 
obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. 
 

6. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, 
w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne 
osoby. 
 

7. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na stronie 
www.mosir.zory.pl oraz Profilu Facebook Regulaminu konkursu oraz formularza 
konkursowego. 
 

8. Wypełniony Formularz konkursowy należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
d.dymura@mosir.zory.pl do dnia 14.01.2021 do godz. 18.00. 
 

9. Uczestnik może wytypować:  ogólny wynik meczu tj. zwycięstwo danej reprezentacji, 
remis, lub jej porażkę (otrzyma 1 punkt za prawidłowe wytypowanie) oraz szczegół 
wyniku (otrzyma 2 punkty za prawidłowe wskazanie szczegółu charakterystycznego 
dla wyniku np.: typując ogólny wynik: porażka Polski – typuje dodatkowo w kolumnie 
RÓŻNICA ilość bramek na niekorzyść Polski: może być mniejsza lub równa 5/ może 
być pomiędzy 6 a 10/ może być wyższa niż 10); za prawidłowe wytypowanie ogólnego 
wyniku oraz podanie szczegółu wyniku meczu maksymalnie otrzyma 3 punkty. W 
naszej zabawie maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Typowanie szczegółu wyniku nie 
jest obowiązkowe. 
 

10. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 

http://www.mosir.zory.pl/
mailto:d.dymura@mosir.zory.pl


11. Konkurs wygrywa uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów (w przypadku 
równiej ilości punków uzyskanych przez kilka osób, Organizator dokona spośród nich 
losowania zwycięzcy). 
 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MOSiR-u. 
 

13. Nagrodą dla zwycięzcy będzie bon zakupowy do sklepu sportowego w wysokości 100 
zł. 
 

14. Wyniki konkursu zostaną uznane za ważne (zwycięzcy zostanie przyznany bon 
zakupowy), jeżeli liczba uczestników wyniesie co najmniej 10 osób. 
 

15. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe 
niezbędne do wydania nagrody (załącznik nr 1 – Oświadczenie), tj.: imię, nazwisko, 
ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni 
roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik 
Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien ustalić możliwość odbioru nagrody w 
puncie zlokalizowanym w Hali Sportowej MOSiR ul. Folwarecka 10. Jednocześnie 
Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie 
internetowej oraz Facebooku MOSiR z podaniem jego imienia, nazwiska.  
 


