
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest klub sportowy Bałtyk Sztutowo z siedzibą przy ulicy obozowej 

16,  82 – 110 Sztutowo. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.  Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 

organizacją konkursu na łamach serwisu 

Warunki uczestnictwa 

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy obserwujący profil Bałtyk Sztutowo. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook   

6. Konkurs trwa do 24 grudnia 2022 roku. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2022 roku. 

Zadanie konkursowe 

8. Uczestnik konkursu będzie musiał odpowiadać na Pytania pojawiające się na fanpage Bałtyk 

Sztutowo. Posty z pytaniami będą oznaczone  #konkurs. 

9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź. 

10.  W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, na podstawie zgromadzonych punktów. 

11.  Punktacja będzie podawana przy każdym poście, zawierającym pytanie konkursowe, jak 

również kwalifikacje ich przyznania. 

Nagroda 

12. Nagrodą w konkursie jest szalik Bałtyku Sztutowo. Ponadto zdobywca pierwszego miejsca 

otrzyma certyfikat kibica. 

13. Nagrodę można odebrać osobiście lub zostanie wysłana na adres podany przez zwycięzcę. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika. 

15. Organizator ma prawo podać dane osoby tj. imię i nazwisko na stronie Bałtyk Sztutowo. 

Obowiązek informacyjny 

16. Informujemy że administratorem danych osobowych konkursu jest Bałtyk Sztutowo z 

siedzibą przy ulicy Obozowej 16, 82– 110 Sztutowo. 

17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 UE (dalej „RODO”). Dane zostały zebrane przez funpage na Facebook Bałtyk 

Sztutowo.  

18. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym 

wydania nagrody, a także do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub 

wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Postanowienia końcowe 

19. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne 

przepisy prawa. 

20. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa. 


