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Regulamin konkursu "Zakochaj się w Narodowym" 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zakochaj 

się w Narodowym”, zwany dalej „Konkursem” 
2. Organizatorem Konkursu jest PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. 

Poniatowskiego 1, 03- 901  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293205, o kapitale zakładowym w kwocie 
2.000.000,00 zł, NIP 701-009-57-15, Regon 141171910. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej oryginalnego tekstu, który będzie 
odpowiedzią na pytanie konkursowe: „Za co kocham Stadion Narodowy?” 

4. Konkurs zostanie ogłoszony we wtorek 12.02.2013 roku o godzinie 09:00, potrwa do 09:00 
w środę 13.02.2013 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi o g. 15:00 w dniu 13.02.2013 roku.  
 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia z 
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  

2. Organizator dopuszcza udział w Konkursie osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 
roku życia, pod warunkiem dołączenia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów.   

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, osoby pozostające z 

Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym oraz członkowie ich 
rodzin. 

 

 

§ 3 Warunki udziału w konkursie 
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1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytanie: Za co 
kocham Stadion Narodowy? 

2. Odpowiedź na pytanie należy przesłać na adres walentynki@stadionnarodowy.org.pl wraz 
z danymi umożliwiającymi identyfikację autora (imię i nazwisko, nr PESEL, adres 
zamieszkania oraz nr telefonu). W temacie maila należy wpisać hasło: konkurs. 

3. Odpowiedzi muszą być przesłane w terminie od 12.02.2013 roku od godz. 9:00 do 
13.02.2013 roku do godz. 9.00. 

4. Odpowiedzi przesłane po terminie określonym w ust. 3 powyżej, tj. po godzinie 09.00 dnia 
13.02.2013 roku nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.  

5. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedną odpowiedź.  

 

§4 Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby powołane 
przez Organizatora (Jury). 

2. W skład Jury wchodzą 4 osoby powołane przez Organizatora. 

3. Konkurs składa się z jednego etapu, w którym należy przesłać zgłoszenie do udziału w 
Konkursie poprzez przesłanie na adres e- mail wskazany w § 3 ust. 2 odpowiedzi na 
pytanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

4. Spośród przesłanych odpowiedzi Jury wybierze najciekawszą, najbardziej oryginalną i 
opublikuje na stronie www.stadionnarodowy.org.pl. 

5. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, którego odpowiedź ukaże się na stronie 
www.stadionnarodowy.org.pl w dniu 13.02.2013 do godz. 15.00 . 

6. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego 
odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa 
majątkowe i osobiste do tego tekstu i poprzez wysłanie go na Konkurs nie narusza praw 
autorskich osób trzecich.  
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7. Jury zakończy obrady i ogłosi zwycięzcę w dniu 13.02.2013 roku o godzinie 15:00. 
Ogłoszenie nastąpi również na portalu Facebook. Organizator skontaktuje się ze 

zwycięzcą drogą telefoniczną w ciągu godziny od ogłoszenia. W przypadku nieudanej 
próby połączenia Organizator podejmie drugą próbę. Dwie nieudane próby połączenia z 
wyłonionym Zwycięzcą skutkują utratą prawa do nagrody. W takim przypadku 
Organizator skontaktuje się z uczestnikiem, którego odpowiedź została uznana za 
najciekawszą, jako druga w kolejności. W przypadku nienawiązania kontaktu 
telefonicznego z drugą osobą, konkurs uznaje się za nieważny, a prawo do nagrody 
wygasa.  

 

§5 Nagroda 

   

1. Dla najlepszej odpowiedzi przewidziana jest nagroda: Ekskluzywna kolacja niespodzianka 
w prestiżowej loży VIP o wartości 349,00 PLN, która będzie zrealizowana w dniu 
14.02.2013 roku w godzinach 19:00 – 22:00 oraz premia pieniężna w wysokości 11,11% 
wartości nagrody. Organizator zastrzega przekazanie wyżej wymienionej premii 
pieniężnej na pokrycie za Zwycięzce zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. 
2. Nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organizatora przy ul. Ks. Poniatowskiego 1 w 

postaci zaproszenia na ekskluzywną kolację niespodziankę. 
3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do godziny 17.00 w dniu 14 lutego 2013 roku. 
4. Zwycięzca potwierdzi termin odbioru nagrody drogą elektroniczną (e-mail na adres: 

walentynki@stadionnarodowy.org.pl), najpóźniej w dniu 14 lutego do godziny 10:00. 
5. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody w wyżej podanym terminie istnieje 

możliwość uzgodnienia odbioru nagrody do godz. 17:00 w dniu 16 lutego 2013 r. 
6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać 

dokument tożsamości ze zdjęciem.  
7. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym 

regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną 
nagrodę rzeczową. 
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§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronie www.stadionnarodowy.org.pl. 

2. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania 
zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. 

3  Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego 
uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Organizatora.   

4. Uczestnicy konkursu będący Autorami odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez 
zgłoszenie udziału w konkursie wyrażają się zgodę na publikacje tych odpowiedzi na 
stronach www.stadionnarodowy.org.pl i innych materiałach promocyjnych Organizatora.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń w 
terminie.  

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Jury może wykluczyć 
go z udziału w konkursie.  

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.stadionnarodowy.org.pl 
9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 


