
 Regulamin losowania nagród
dla korzystających z  lodowiska w Wieruszowie

w sezonie 2018/2019 

     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem  losowania  nagród  podczas  funkcjonowania  lodowiska  jest  Gminny  Ośrodek
Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów.
2. Losowanie nagród odbywa się  od dnia 11.12.2018r. do wyczerpania nagród, których ilość  jest
ograniczona.  Celem losowania jest  promocja i  reklama lodowiska  Gminnego Ośrodka Sportu i
Turystyki w Wieruszowie. 
3. Fundatorem nagród jest Gminy Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.
4. Uczestnikiem losowania może być każda osoba fizyczna, która w  dniu  losowania posiada bilet
wstępu( paragon) na lodowisko GOSiT w Wieruszowie, uprawniający do korzystania z lodowiska
w dniu losowania.
5. Losowanie nagród odbywa się po każdym zakończonym dniu funkcjonowania lodowiska, wśród
uczestników, którzy tego dnia korzystali z lodowiska na podstawie  bilet wstępu.
6.  Przystąpienie  do  losowania  nagród jest  dobrowolne.  Przystąpienie  do  losowania  nagród  jest
równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,  iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w losowaniu.
7.  W losowaniu nie  mogą brać udziału pracownicy   Gminnego Ośrodka Sportu i  Turystyki  w
Wieruszowie  oraz  innych  podmiotów  współpracujących  przy  organizacji  i  przeprowadzaniu
konkursu, ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa
włącznie.

II. CZAS TRWANIA LOSOWANIA

1. Losowanie trwa od 11 grudnia 2018 roku do wyczerpania  nagród.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania losowania bądź jego wydłużenia.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG LOSOWANIA

1. Spośród wszystkich biorących udział w losowaniu biletów wstępu na lodowisko z danego dnia,
zostanie rozlosowana jedna nagroda.
2.   Losowanie odbywać się będzie  po zakończeniu funkcjonowania lodowiska danego dnia,  w
biurze  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Turystyki  w  Wieruszowie.  Nagrodę  otrzymuje  właściciel
biletu(paragonu), którego numer umieszczony  w prawym górnym rogu i składający  się z 9 cyfr
został wylosowany.
3. Każdy korzystający z  lodowiska otrzymuje paragon wstępu na lodowisko, który uprawnia do
udziału w losowaniu i  otrzymania wylosowanej nagrody. 
4.  Po  każdym  dniu  funkcjonowania  lodowiska  Organizator  wylosuje  jeden  numer  paragon
uczestnika, który korzystał w danym dniu z lodowiska. 
5.  Informacja  z  wynikiem  losowania  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Gminnego
Ośrodka  Sportu  i  Turystyki  najpóźniej  do  następnego  losowania.  Zamieszczona  informacja
dotyczyć będzie wylosowanego numeru biletu( paragonu). 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu losowania powołana zostanie Komisja
Konkursowa.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą wskazane przez Organizatora.
3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.



V. NAGRODA W LOSOWANIU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

1. Nagrodą w losowaniu jest  pluszowa maskotka Kozła Miasta Wieruszów, po którą zwycięzca
zgłasza się do biura Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, tel. 62
6262030, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie biletu (paragonu) wstępu na lodowisko o podanym
przez  organizatora  na stronie internetowej  GOSiT numerze wydruku umieszczonym w prawym
górnym rogu paragonu. 
3. Nagroda nie podlega wymianie, ani na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody rzeczowe o tej
samej wartości. Nagroda nie przechodzi na osoby trzecie.
4. Numer wydruku paragonu zwycięzcy losowania będzie umieszczony najpóźniej do następnego
losowania na stronie internetowej GOSiT przez 7 dni (licząc od daty publikacji).  W tym czasie
zwycięzca zobowiązany jest do zgłoszenia się po odbiór nagrody.
5.  Nie  zgłoszenie  się  w  wyznaczonym  terminie  i  miejscu  w  celu  odebrania  nagrody  oznacza
wygaśnięcie prawa do nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu do organizatora.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję się, iż:
1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Sportu  i  Turystyki  z
siedzibą  przy  ul.  Sportowej  4,  98-400  Wieruszów  (e-mail:  biuro@gosit-wieruszow.pl,  tel:
62 6262030)   reprezentowany przez Dyrektora GOSiT;
2) z inspektorem ochrony danych  Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie można
skontaktować się poprzez adres e-mail:  iod@gosit-wieruszow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj:

 przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze;

w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych Dz. U. 2017.0.2077 z dn. 27 sierpnia
2009r. ;

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  Pani/Pana dane osobowe
mogą  być udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

6) ma Pani/Pan prawo do:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych;

 na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  udostępnionych  danych

osobowych;
 na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;  

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 22 531 03 00
w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

mailto:iod@gosit-wieruszow.pl


8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9)    Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do
organizacji międzynarodowych.

10) W  oparciu  o  Pani/Pana  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Postanowienia  regulaminu są  wyłączną  podstawą prowadzenia  losowania,  a  ich  wykładnia  i
interpretacja należy wyłącznie do komisji konkursowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad losowania i treści regulaminu.
3.  Losowanie  nie  jest  loterią  promocyjną  w rozumieniu  art.  2  ust.  1  pkt.  10  Ustawy o  Grach
Hazardowych z dnia 19.11.2009r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.165) i nie podlega regułom zawartym w
ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4.  W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
 

Organizatorzy


