
REGULAMIN KONKURSU   
„Pokaż Swój okrzyk dopingujący i wygraj bilety na skoki” 

  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pokaż Swój okrzyk dopingujący i wygraj bilety na 
skoki”   

2) Organizatorem Konkursu jest Administrator sklepu internetowego SPORTMIX.pl  
Larix Sp. J. Janusz Pieła, ul. Orzeszkowej 40, 43-300, Bielsko-Biała, NIP: 547-19-48-356, 
REGON: 072740844  

3) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem strony 
https://sportmix.pl/ i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/sklep.sportmix/ 
w dniach 7- 12 listopada 2018 roku (do godziny 23:59).  

  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:  
a) jest osobą pełnoletnią mieszkającą w Polsce, posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych.  
b) dokonała zakupu w sklepie internetowym Sportmix.pl zgodnie z zasadami i w terminie 
opisanymi w niniejszym regulaminie oraz udzieliła odpowiedzi na zadanie konkursowe, o 
którym mowa w § 3. 
c) nie jest pracownikiem Organizatora, oraz nie należy do grona najbliższej rodziny 
pracowników Organizatora.  
d) zaakceptowała niniejszy regulamin.  
 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 7 do 12 listopada 2018r dokonać zakupu 
w sklepie internetowym Sportmix.pl i opłacić je najpóźniej do daty zakończenia konkursu tj. 
12.11.2018 r.  

2) Liczba zamówień biorących udział w Konkursie jest ograniczona. W Konkursie bierze udział 
wyłącznie: 
a) 36 pierwszych zamówień od kwoty 300 zł włącznie (druga kategoria nagród),  
b) oraz 10 pierwszych zamówień od kwoty 900 zł włącznie (pierwsza kategoria nagród). 

3) O kolejności złożenia zamówienia decyduje data zanotowania takiego faktu w systemie 
Organizatora.  

4) Dokonując zamówienia konkursowego należy w komentarzu do zamówienia (3 etap 
składania zamówienia) udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Jak będziesz 
dopingował naszych skoczków?” Prześlij nam swój okrzyk zagrzewających Polaków do 
zwycięstwa i wygraj bilety na skoki. Maksymalnie 150 znaków ze spacjami.  

5) Odpowiedzi na zadanie konkursowe można wysyłać również, za pośrednictwem e-maila, 
wysyłając je na adres sportmix@sportmix.pl, w treści wiadomości prosimy o wpisanie 
numeru zamówienia.  

6) Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego 
interpretacji rozstrzyga Organizator.  



7) Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 1-go 
(jednego) dnia od daty zakończenia Konkursu.  

8) Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć pocztą 
elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 1-go (jednego) dnia 
kalendarzowego od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

9) Dostarczenie nagród może odbywać się jedynie na terytorium Polski, za pośrednictwem 
Poczty Polskiej (koszt pokrywa Organizator konkursu).   

10) Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.   
11) W konkursie biorą udział wyłącznie zamówienia opłacone do daty zakończenia konkursu tj. 

do 12.11.2018 r.   

 

§ 4 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1) Nagrodami w Konkursie są:  
a) Dwie nagrody pierwszej kategorii (o wartości 1000 zł każda):  

- 1x 2 bilety VIP na konkurs drużynowy FIS JUMPING WORLD CUP, Wisła-Malinka 
17/11/2018, godzina 16:00.   
- 1x 2 bilety VIP na konkurs indywidualny FIS JUMPING WORLD CUP, Wisła-Malinka 
18/11/2018, godzina 15:00.  

b) Osiem nagród drugiej kategorii (o wartości 280 zł każda): 
- 4x 2 bilety na konkurs drużynowy FIS JUMPING WORLD CUP, Wisła-Malinka 17/11/2018, 
godzina 16:00.   
- 4x 2 bilety na konkurs indywidualny FIS JUMPING WORLD CUP, Wisła-Malinka 
18/11/2018, godzina 15:00. 

2) Wyboru Zwycięzców dokona JURY wskazane przez Organizatora. Kryterium wyboru będzie 
oryginalność, sposób oraz forma udzielonej odpowiedzi oraz zgodność z zadaniem 
konkursowym.  

3) Jury w pierwsze kolejności wybiera Zwycięzców nagród kategorii pierwszej. Następnie 
osoby, z tej grupy, które nie otrzymały nagrody kategorii pierwszej, biorą również udział w 
wyborze zwycięzców nagrody kategorii drugiej.   

4) Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się 
od niego.  
 

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1) Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu 
niezbędnych do przekazania nagrody.  

2) Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

3) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz 
imienia i nazwiska / pseudonimu w celach promocyjno-marketingowych i nie będzie rościł z 
tego tytułu żadnych praw, w szczególności majątkowych i intelektualnych.  

4) Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w 
sposób niezgodny z obowiązującym prawem.  

 



 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

2) W przypadku dokonania przez Zwycięzcę Konkursu, który odebrał nagrodę, zwrotu 
zamówienia dokonanego w sklepie internetowym Sportmix.pl, Organizator zastrzega sobie 
prawo do obciążenia Zwycięzcy kosztem Nagrody oraz dodatkowymi opłatami 
manipulacyjnymi.  

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w przyszłych Konkursach 
Organizatora Uczestników, dokonujących nieuzasadnionych zwrotów zamówień 
konkursowych.  


