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REGULAMIN KONKURSU „RESOVIACKA LOTERIA PAŹDZIERNIKOWA” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. z siedzibą przy  

ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów, KRS: 0000879726. 

2. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 26 września 2022 roku  

do 8 października 2022 roku (do godziny 20:00). 

 

 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W Konkursie mogą̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako 

konsumenci, które są osobami pełnoletnimi. W przypadku osób niepełnoletnich oraz 

osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest 

zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a) zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie www.cwks-resovia.pl oraz jego 

akceptacja; 

b) zakup biletów normalnych w cenie łącznej 75zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 

złotych) w przedsprzedaży lub w cenie 90zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) na 48h  

przed pierwszym meczem, na każdy z październikowych meczów:  

Apklan Resovia Rzeszów - Ruch Chorzów (8 października, godz. 20:00),  

Apklan Resovia Rzeszów – Cracovia Kraków (19 października, godz. 17:30),  

Apklan Resovia Rzeszów - ŁKS Łódź, (23 października, godz. 15:00), 

c) bilety muszą zostać zakupione przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, czyli 

najpóźniej do dnia 8 października, do godz. 20:00; 

d) wypełnienie danymi osobowymi kuponu konkursowego w przypadku zakupu 

biletów w sklepie stacjonarnym i przekazanie go osobie sprzedającej bilety.  

W przypadku zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej, wymagane jest 

zaznaczenie opcji wzięcia udziału w konkursie w wyświetlonym oknie dialogowym. 

http://www.cwks-resovia.pl/
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3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych 

osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.  

4. W przypadku udziału osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych wymagane jest podanie danych przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego do kontaktu. 

 

§ 3. 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Konkursu jest loteria kuponów osób uprawnionych do udziału w Konkursie. 

2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody główne w postaci koszulek meczowych  

z trzech meczów październikowych, po jednej z każdego meczu. 

3. Pozostałe nagrody, które zostaną rozlosowane wśród osób uprawnionych to: 

• 2 zestawy biletów VIP SILVER na mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała  

(tj. bilet dla zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej) w terminie 5-6 

listopada 2022 (data do potwierdzenia przez Organizatora rozgrywek 

Fortuna 1. Liga);  

• 3 oficjalne szaliki klubowe; 

• proporczyk meczowy Resovii  dedykowany na każdy dany mecz 

październikowy; 

• 2 repliki oficjalnych piłek; 

• karnet na rundę wiosenną na mecze domowe Resovii Rzeszów 

rozgrywanych w ramach rozgrywek Fortuna 1. Liga; 

• udział w konkursie w przerwie meczu z Cracovią i ŁKS Łódź dla 3 osób 

w każdym z w/w meczów; 

• 5 zdjęć całego zespołu z autografami; 

• 5 paczek z 11 kartami zawodników z autografami; 

• 3 kubki Resovii Rzeszów. 

4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego 

rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. 

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby 

trzecie. 

6. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
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§ 4. 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Po zebraniu wszystkich kuponów od osób biorących udział w Konkursie 

stacjonarnie i internetowo, zostanie przeprowadzone oficjalne losowanie nagród. 

2. Losowanie odbędzie się w Klubie w dniu 12.10.2022 r. o godz. 12:00.   

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną  

w dniu 12.10.2022 r., po godzinie 15:00. 

4. Uczestnik, który został wylosowany ma obowiązek potwierdzić wolę odbioru 

nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Organizatora  

w terminie do dnia 16.10.2022 r., pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

5. Nagrody, które nie zostaną wydane przez Organizatora wskutek braku 

potwierdzenia ich przyjęcia, będą rozlosowane podczas dodatkowego losowania, 

które odbędzie się w dniu 17.10.2022r. o godz. 12:00 

6. Uczestnik, który został wylosowany ma obowiązek potwierdzić wolę odbioru 

nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Organizatora  

w terminie do dnia 20.10.2022r., pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

 

§ 5.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Organizator informuję, iż: 

1. Administratorem danych Uczestników jest CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A.  

z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów, KRS: 0000879726. 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem 

Konkursu. Dane te bowiem są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu. 

3. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Organizatora będą jego pracownicy oraz 

osoby powołane do przeprowadzenia Konkursu. 
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4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu. Po jego zakończeniu dane Uczestników będą 

przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z nim 

związanych. W przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, będą one przetwarzane do czasu odwołania tej zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują prawa: 

dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia 

danych, odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

7. W przypadku gdy według Uczestnika przetwarzanie danych będzie odbywało się  

z naruszeniem prawa, może on wnieść odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

§ 6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Oficjalne wręczenie nagród głównych nastąpi w dniu meczu Apklan Resovia 

Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała (5-6 listopada 2022 r. - data do potwierdzenia 

przez Organizatora rozgrywek Fortuna 1. Liga). Wręczenie odbędzie się po meczu 

i osoby, które wygrały nagrody główne będą zaproszone do strefy zero, gdzie otrzymają 

nagrody główne od trzech piłkarzy, do których należały koszulki z trzech spotkań 

październikowych.  

2. W przypadku wygranej przez osobę niepełnoletnią lub posiadająca ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, Organizator konkursu zastrzega obwiązek 

pojawienia się laureata wraz z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 

prawnym. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte 

Uczestników. 


