REGULAMIN PLEBISCYTU NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH PIŁKARZY
70-LECIA LECHII GDAŃSK
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) określa zasady
przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Plebiscyt na 10 najpopularniejszych piłkarzy
70-lecia Lechii Gdańsk” (określanego dalej jako „Plebiscyt”).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie 10 najpopularniejszych piłkarzy 70-lecia Lechii
Gdańsk.
3. Organizatorem Plebiscytu jest Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy
Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325053;
(określana dalej jako „Organizator”).
4. Fundatorem przyznawanych w ramach Plebiscytu nagród rzeczowych, w postaci
(określanych dalej łącznie jako „Nagrody Rzeczowe”)/ jest Organizator (określany
dalej jako „Fundator Nagród”).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 28.11.2015 roku do 06.12.2015 roku
(określanych dalej jako „Termin Plebiscytu”).
§ 2. [Uczestnicy Plebiscytu]
1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby fizyczne posiadające co najmniej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie (określane
dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a pojedynczo jako „Uczestnik”).
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora Nagród, ani
osoby współpracujące z tymi podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w
związku z przeprowadzeniem Plebiscytu, bez względu na podstawę prawną
współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz
rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora lub Fundatora Nagród.
3. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. Przystępując do Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie.
4. Uczestnictwa w Plebiscycie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym
także prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Zwycięzców Plebiscytu,
nie można przenosić na inne osoby.

§ 3.
[Zasady Plebiscytu]
1. Plebiscyt polega na wytypowaniu 10 najpopularniejszych piłkarzy 70-lecia Lechii
Gdańsk na stronie internetowej www.lechia.pl w zakładce Plebiscyt. Uczestnicy
wybierają ich spośród 20 kandydatów wybranych wcześniej przez Organizatora.
2. Za poszczególne miejsca w wytypowanej przez Uczestników „dziesiątce”
przyznawane są punkty według klucza – 1. miejsce – 10 punktów, 2. miejsce – 9
punktów, 3. miejsce – 8 punktów, 4. miejsce – 7 punktów, 5. miejsce – 6 punktów, 6.
miejsce – 5 punktów, 7. miejsce – 4 punkty, 8. miejsce – 3 punkty, 9. miejsce – 2
punkty, 10. miejsce – 1 punkt.
3. Zdobyte punkty wymienione w pkt. 2 stanowić będą 50 procent wartości ogólnej sumy
punktów uzyskanych przez kandydatów. Drugie 50 procent wartości ogólnej sumy
punktów uzyskanych przez kandydatów zostanie doliczone po zliczeniu głosów 50osobowego grona ekspertów, wskazanego przez Organizatora.
&4.
[Jak głosować?]
1. Wyboru dziesiątki najpopularniejszych piłkarzy 70-lecia Lechii dokonuje się z listy
zawodników umieszczonej z prawej strony, na stronie internetowej www.lechia.pl w
zakładce Plebiscyt.
2. By wybrać zawodnika, należy przenieść go z listy do tabeli po lewej stronie.
3. Zmian kolejności w dziesiątce można dokonać poprzez przeciągnięcie
poszczególnych zawodników w tabeli.
4. By usunąć zawodnika z tabeli, należy przeciągnąć go z powrotem na listę po prawej
stronie.
5. By oddać głos należy podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczyć
pola obowiązkowe.
§ 4. [Warunki udziału w Plebiscycie]
Głosowanie przez Internet, które rozpocznie się w dniu 28 listopada 2015 roku
o godz. 17:00 i będzie trwać do dnia 7 grudnia 2015 roku do godz. 12:00,
przebiegnie według następujących zasad:
1. Głosujący na stronach www.lechia.pl może wybrać dziesięciu spośród dwudziestu
nominowanych piłkarzy klikając w jego zdjęcie i przenosząc z listy do tabeli po lewej
stronie. Zmian kolejności w dziesiątce można dokonać poprzez przeciągnięcie
poszczególnych zawodników w tabeli. By usunąć zawodnika z tabeli, należy
przeciągnąć go z powrotem na listę po prawej stronie. Zakończenie głosowania
następuje po naciśnięciu przycisku „Zagłosuj”. By oddać głos należy podać swoje
imię, nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczyć pola obowiązkowe.
2. Po dokonaniu autoryzacji głosujący otrzymuje link potwierdzający głosowanie, w
który głosujący musi kliknąć, aby głos został uznany za ważny. Na stronie Plebiscytu
znajduje się formularz danych osobowych. Uzupełnienie formularza (imię i nazwisko
głosujacego oraz adres e-mail) jest konieczne, aby wziąć udział w losowaniu nagród.

Jeżeli głosujący nie wypełni danych jego głos jest ważny, ale nie weźmie udziału w
losowaniu nagród.
3. Głos jest ważny, gdy głosujący wybierze dziesięciu piłkarzy z listy dwudziestu
nominowanych.
4. Każdy z głosujących poprzez Internet może oddać swój głos raz na 24 godziny.
5. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem,
w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego
rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących
naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z
adresu e-mail, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych
adresów e-mail wyłącznie w celu oddania głosu.
6. Głosy, co do których Komisja Plebiscytowa lub Organizator odpowiedzialny za
administrację strony internetowej Plebiscytu, stwierdzą podejrzenie, że zostały oddane
w sposób nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont email lub formularzy osób głosujących, w celu oddania więcej niż jednego głosu
dziennie, będą anulowane.
& 5. [Komisja Plebiscytowa]
1. Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja
Plebiscytowa”). Komisja Plebiscytowa zostanie powołana przed oficjalnym
rozpoczęciem Plebiscytu w dniu 25 listopada 2015 roku.
2. W skład Komisji Plebiscytowej wejdzie pięć osób delegowanych przez Organizatora.
§ 6. [Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu]
1. Zwycięzców Plebiscytu (określani dalej łącznie jako „Zwycięzcy”, a pojedynczo jako
„Zwycięzca”) wyłania jury, powołane przez Organizatora. Jury wyłoni Zwycięzców
wedle własnego uznania i oceny.
2. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na oficjalnej gali 70-lecia Lechii Gdańsk w dniu
8 grudnia 2015 roku, a także na stronie internetowej Organizatora www.lechia.pl.
§ 6 [Nagrody]
1. Nagrodami dla Zwycięzców (określanych dalej łącznie jako „Nagrody”) są:
1)
2)
3)
4)
1.

2 tablety marki Modecom
3 oryginalne koszulki Lechii Gdańsk
2 karnety na rundę wiosenną
10 zestawów świątecznych

Zwycięzca może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez wskazanie ich na stronie
internetowej Organizatora www.lechia.pl, w ciągu 7 dni od ustalenia/wyłonienia

Zwycięzców oraz poprzez przesłanie Zwycięzcy wiadomości e-mail na podany przez
niego adres.
3. Forma przekazania i odbioru nagrody zostanie indywidualnie ustalona ze
Zwycięzcami.
4. Brak odebrania przez Zwycięzców Nagród w ciągu 21 dni od zawiadomienia
Zwycięzców o wygranej, jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania Nagrody przez
Zwycięzców. W takiej sytuacji prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Nagroda
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy
nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania
wydania nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany
na ekwiwalent pieniężny.
§ 7. [Postępowanie reklamacyjne]
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie do
Organizatora, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia listy Zwycięzców, bezpośrednio w
siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na
jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1
powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis
przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
§ 8. [Ochrona danych osobowych]
1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu, podane w związku z udziałem w Plebiscycie,
będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia Plebiscytu,
wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników Plebiscytu oraz przyznania,
dostarczenia i rozliczenia Nagród, jak również w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich
ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926, z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w związku z
udziałem Uczestnika w Plebiscycie i przeprowadzeniem Plebiscytu obejmuje także
rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska oraz wizerunku
Uczestnika – w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu i w celu ogłoszeniem
wyników Plebiscytu.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do wzięcia udziału w Plebiscycie.

§ 9. [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
Organizatora www.lechia.pl.
2. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki
Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

