REGULAMIN KONKURSU NA NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĘ ZORGANIZOWANĄ NA
SEKTORACH B oraz E-F.
1. Organizatorem konkursu na najliczniejszą grupę zorganizowaną (Konkurs) jest
Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie, kod pocztowy 59-301, ul. Marii Skłodowskiej – Curie
98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083600, NIP
692-20-63-609, o kapitale zakładowym w wysokości 161.724.000 zł (w całości
wpłaconym (Organizator).
2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich jak i niepełnoletnich fanów klubu Zagłębie
Lubin i trwa od pierwszego meczu domowego Zagłębia Lubin w rundzie jesiennej
sezonu 2020/2021 do końca rundy jesiennej sezonu 2020/2021, z zastrzeżeniem
zdania następnego. Jeżeli w skład grupy zorganizowanej wchodzą osoby
niepełnoletnie, osobą zgłaszającą (i dokonującą zakupu biletów) musi być osoba
pełnoletnia, która uzyskała zgodę opiekunów prawnych małoletnich na przekazanie
ich danych osobowych w związku dokonaniem zakupu biletów na imprezę masową
oraz na udział w tej imprezie.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział grupy zorganizowanej (liczącej co
najmniej 10 osób, a maksymalnie 300 osób) w co najmniej 4 wybranych meczach I
Zespołu KGHM Zagłębie Lubin rozgrywanych w Lubinie w ramach rozgrywek PKO
Bank Polski Ekstraklasa oraz meczów Pucharu Polski. W tym celu, należy podać
wybraną nazwę, bądź wybrane oznaczenie grupy z dopiskiem „Grupa
Zorganizowana” oraz wypełnić formularz zamówienia biletów dla grupy
zorganizowanej (dostępnego pod adresem: www.zaglebie.com, danymi jak: imię,
nazwisko oraz numer PESEL uczestników (dane wymagane przepisami ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych), a następnie przesłanie ww. danych na adres
e-mail: bilety@zaglebie.com, w terminie podawanym przez Organizatora na stronie
internetowej zaglebie.com/Bilety przed każdym z meczów rozgrywanych w Lubinie
(tj. terminie, w którym można składać zamówienia dla grup zorganizowanych na
sektorze B lub sektorach E-F), a następnie dokonanie zakupu biletów wg.
obowiązującego cennika dla grup zorganizowanych i ich odbioru tj. cena biletu
normalnego 8 złotych oraz cena biletu ulgowego 3 złote.
4. Po każdym meczu I Zespołu rozgrywanym w Lubinie będzie prowadzona i
aktualizowana klasyfikacja. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po ostatnim domowym
meczu rundy jesiennej, sezonu 2020/2021 piłkarskiej Ekstraklasy, co zostanie
ogłoszone na profil „Zagłębie Lubin”, na portalu Facebook

5. Konkurs wygrywa grupa, która najliczniej będzie reprezentowana na stadionie w
meczach domowych Zagłębie Lubin na stadionie w Lubinie w rundzie jesiennej
sezonu 2020/2021.
6. Nagrodą w konkursie jest 3-dniowy pobyt na obiektach Akademii Piłkarskiej KGHM
Zagłębie dla wytypowanych max 530 osób ze zwycięskiej grupy, zakwaterowanie z
dwoma posiłkami w Bursie Akademii (w ustalonym zgodnie z terminie) oraz atrakcje
zaplanowane przez pracowników klubu oraz Akademii Piłkarskiej .Dodatkową
nagrodą dla zwycięskiej grupy jest możliwość wstępu dla wszystkich jej członków
za cenę 1 zł brutto/ os. na wszystkie mecze rozgrywane przez I Zespół KGHM
Zagłębia Lubin w Lubinie w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 na sektorach B/
E-F.
7. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Organizatora do celów związanych bezpośrednio z Konkursem
na zasadach przewidzianych w pkt. 7 poniżej.
8. Klub zobowiązuje się do przekazania dalszych instrukcji dotyczących pobytu grupy
na obiektach w momencie wyłonienia zwycięzcy konkursu. Oraz zastrzega sobie
prawo do podania ramowych terminów zorganizowania wyżej opisanego pobytu.
9. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu:
a) Administratorem danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w
Lubinie;
b) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w celu identyfikacji uczestnika
Konkursu, wykonania obowiązków podatkowych i do przedawnienia
ewentualnych roszczeń;
c) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizowanie i
przeprowadzenie Konkursu. Dodatkową podstawą przetwarzania danych
osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Zagłębie Lubin S.A. w postaci
dochodzenia swoich praw i obrony przed roszczeniami, a także w celu
wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności
podatkowych i rozliczeniowych;
d) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz do
ich poprawiania, jak również prawo do przeniesienia danych. Nadto właściciel
danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do
przetwarzania jego danych osobowych w przypadku przetwarzania danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto uczestnicy
mają prawo w każdym czasie zażądać usunięcia danych osobowych;
e) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie lub
telefonicznie pod numerem 76 746 96 00 zaś z wyznaczonym przez niego

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez adres e-mail:
IOD@zaglebie.com;
f) Jeżeli uczestnik uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
wymogami prawa, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane .
10. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą
przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora. Reklamacja powinna
zawierać dane zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów. Reklamacje będą
rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
11. Przystąpienie uczestników do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści
niniejszego Regulaminu.
12. Nagrody zostaną wydane dla członków zwycięskiej grupy przed rozpoczęciem
rundy wiosennej sezonu 2020/2021 jako możliwość dokonywania zakupu biletów
na sektor B/E-F za cenę 1 zł brutto/os. na każdy mecz rozgrywany przez I Zespół
KGHM Zagłębia Lubin w Lubinie w rundzie wiosennej sezonu Ekstraklasy
2020/2021, na podstawie poprawnie wypełnionego formularzu zgłoszenia grupy
zorganizowanej
13. Nagrody zostanie wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. W związku z wartością Nagrody, jej
otrzymanie nie rodzi po stronie pojedynczego laureata (członka zwycięskiej grupy)
konieczność zapłaty podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68
powyższej ustawy.
14. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w
Konkursie.

