
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU …………………………… 

1. Cel: 

Popularyzacja teqballa  

 

2. Organizator:  

 

Organizatorem Konkursu jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Bojkowska 59c, posługującą się numerem NIP: 631-267-

90-16. 

 

3. Termin i miejsce: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w dniach: 08, 09 i 10 grudnia 2021 w godz. od 16:00 do godz. 18:00 na Dużej Arenie w Arenie Gliwice przy ulicy 

Akademickiej 50 w Gliwicach. 

 

4. Uczestnictwo:  

 
a. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

b.          W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. 

c. Uczestnicy grają w składach 2 osobowych.   

d. Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na  karcie zgłoszenia. 

e. Konkurs skierowany jest do amatorów teqballa. 

f. W konkursie nie mogą uczestniczyć profesjonalni gracze teqballa. 

 

5. Zgłoszenie: 

 

a. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez podpisanie karty zgłoszenia w miejscu organizacji konkursu. 

b. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, regulaminów obowiązujących w miejscu 

przeprowadzenia konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

6. Zasady: 

 

- zawody polegają na wyłonieniu pary, która wykona największą liczbę przebić piłki na stronę przeciwnika (liczy się dotknięcie stołu przez 

piłkę) zgodnie z ogólnymi zasadami tej dyscypliny, czyli nie dotykając piłki ręką oraz: 

• nie dotykając piłki więcej niż 3 razy, należy zwrócić ją na połowę przeciwnika 

• wejście w kontakt fizyczny ze stołem lub jego elementem są sprzeczne z zasadami 

• nie można dwa razy pod rząd odbić piłki tą samą częścią ciała 

• piłka może być zagrana na połowę przeciwnika przy użyciu tej samej części ciała nie więcej niż 2 razy. 

- każdy z zespołów ma możliwość pierwszej (zerowej) rozgrywki treningowej; 

- każdy z zespołów ma możliwość rozegrania trzech prób konkursowych – za najlepszy uznany będzie wynik największej ilości właściwie 

wykonanych przebić na stronę przeciwnika (tj. gdy piłka dotknie stołu po stronie przeciwnika oraz zostaną zachowane ww zasady gry); 

- każdy z zespołów ma trzy próby, w której może poprawić swój wynik; 

- zwycięzcy wyłaniani będą każdego dnia organizacji konkursu; 

- w przypadku gdy zespoły osiągną ten sam wynik tego samego dnia, rozgrywana jest dogrywka zgodna z zasadami opisanymi powyżej; 

- zwycięzcą danego dnia zostaje drużyna, która osiągnie lepszy wynik w dogrywce; 

- uczestnicy nie mogą podważać decyzji przedstawiciela Organizatora koordynującego konkurs w żadnej kwestii dotyczącej interpretacji 

przepisów gry; 

- w sytuacjach spornych decyduje przedstawiciel Organizatora koordynujący konkurs. 

 

 

7. Sprawy różne: 

 

a. Zwycięskie drużyny  konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o których mowa w pkt 8 regulaminu. 

b. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 

c. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

d. Organizator udostępnia sprzęt niezbędny do rozegrania konkursu. 

e. Przewidywana maksymalna ilość zespołów biorących udział w rozgrywkach w danym dniu wynosi ……………. O uczestnictwie decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

f. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany Konkursu lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. 

g. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

 

8. Nagrody 

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 

- w każdym z dni (08, 09 i 10 grudnia 2021 roku) Zwycięska para (zespół) otrzyma jeden podwójny bilet na galę KSW, która odbędzie się w Arenie Gliwice 

w dn. 18.12.2021 r.  

Brak jest możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz brak jest możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę. 

 

9. Przepisy końcowe 



 

 

 

a. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscu i czasie konkursu, 

b. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń GIS, Ministerstwa Zdrowia w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Cov-2 oraz innych obowiązujących przepisów, 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na 

stronie internetowej lub udostępnienie zmian w dniu i na terenie przeprowadzenia konkursu, 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji konkursu, 

e. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, regulaminów obowiązujących w miejscu organizacji 

konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z lit. f oraz poniższą klauzulą . 

f. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na: 

- przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu oraz 

publicznego ogłoszenia i wręczenia nagród, 

- publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia i nazwiska, 

- utrwalanie wizerunku uczestnika przez Organizatora, 

- korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją konkursu oraz przenosi na Organizatora nieodpłatnie w 

zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami 

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem, 

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika, potrzebnych dla organizacji konkursu. 

 

10. Odpowiedzialność 

a.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników powstałe w trakcie konkursu, w tym za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po konkursie. 
b. Każdy uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność.  
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania konkursu. 
d. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w konkursie uczestnikom konkursu. 
e. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców 
w razie wypadku lub szkody związanej z konkursem. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do Organizatora. 
 

11. Klauzula informacyjna 

a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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) - dalej: RODO, Operator informuje, że administratorem danych osobowych jest Arena 
Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59c.  

b. Podstawę przetwarzania danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji konkursu, w 
tym promocji konkursu. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji konkursu, 

c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.  

d. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora po uprzedniej zgodzie osoby 
fizycznej oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. 
sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

e. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.  

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby organizacji konkursu, a w przypadku danych podanych fakultatywnie 
- do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Arenę Operator Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  

g. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich 
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

h. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody - uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez 
uczestnika zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 
korespondencyjny bądź adres e-mailowy Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


