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REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KOSZULKĘ LIVERPOOL FC” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj koszulkę Liverpool FC” (dalej „Konkurs”) jest Wydawnictwo Sine 

Qua Non z siedzibą przy ul. Huculska 17 30-413 Kraków NIP: 677 23 70 289 (dalej „Organizator”). Osoby, 

które przystąpiły do akcji nazywane są „Uczestnikami”. 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 lutego 2021 roku o godzinie 08:00 i kończy się dnia 20 lutego 2021 

roku o godz. 18:30. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 20 lutego 2021 roku do godziny 18:30. 

3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z 

Konkursem powinny być ́ kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy 

administratora serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. 

§ 2 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkurs powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. Regulamin akcji będzie dostępny na stronie http://klopp.wsqn.pl oraz do wglądu w 

siedzibie Organizatora. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

które zaakceptowały regulamin. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

4. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne i 

bezpłatne. 

§ 3 

Zasady i przebieg konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowej, wypełniając 

formularz na stronie https://klopp.wsqn.pl i umieszczając tam swój typ wyniku spotkania 25. kolejki 

Premier League w sezonie 2020/2021 Liverpool FC vs Everton oraz nazwisko strzelca pierwszej bramki 

w meczu. Pierwsza osoba, która poda poprawny wynik meczu i strzelca pierwszej bramki (z 

http://klopp.wsqn.pl/
https://klopp.wsqn.pl/


 

 

  

Wydawnictwo Sine Qua Non | ul. Huculska 17 | 30-413 Kraków 

tel. 668 120 773 | www.wsqn.pl | www.labotiga.pl | www.sqnstore.pl 

 
  

wyłączeniem wyniku remisowego), wygrywa nagrodę (dalej „Nagroda). Jeżeli mecz zakończy się 

bezbramkowym remisem, wygrywa osoba, która jako pierwsza wytypowała prawidłowy wynik. W 

przypadku braku poprawnego wytypowania strzelca pierwszej bramki, wygrywa osoba, która jako 

pierwsza wytypowała prawidłowy wynik. Każda osoba może podać tylko jedną odpowiedź na pytanie 

konkursowe.  

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest podać w formularzu na stronie 

http://klopp.wsqn.pl swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer zamówienia zawierającego 

Książkę złożonego na www.labotiga.pl. 

3. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się ̨na opublikowanie jej na stronie konkursu oraz na 

wykorzystanie w komunikacji promocyjnej Wydawnictwa SQN. 

4. Odpowiedzi zgłoszone do Konkursu będą weryfikowane przez Organizatora pod kątem zgodności z 

zasadami Regulaminu.  

5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie http://klopp.wsqn.pl w ciągu 2 dni 

roboczych od zakończenia Konkursu oraz przesłana w formie wiadomości mailowej do Uczestnika 

wytypowanego przez Organizatora (dalej: „Zwycięzcę”). 

6. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz publikację danych osobowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego 

w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych np. na skutek awarii łączy internetowych. 

§ 4 

Nagroda 

1. Nagrodę w Konkursie zapewnia Sklep piłkarski R-GOL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 14-100 Ostróda, 

Górka 3D, NIP: 741-213-29-44 (dalej „Fundator”).  

2. Nagrodą w Konkursie jest oficjalna koszulka klubu Liverpool FC z sezonu 2020/2021.  

3. Nagrodę wysyła Fundator do 10 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy jego danych 

korespondencyjnych. 

4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest również możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator 

zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia akcji tj. w dniu 17 lutego 2021 r. 

2. Publikacja regulaminu nastąpi w dniu 16 lutego 2021 r. na stronie internetowej http://klopp.wsqn.pl, 

w formie umożliwiającej jego pobranie ze strony i zapisanie na nośniku.  
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3. Każdy uczestnik akcji jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie przesyłką poleconą na adres 

ul. Huculska 17, 30-413 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres biuro@wsqn.pl 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

4. Organizator akcji jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty 

ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację pocztą elektroniczną o sposobie jej 

załatwienia. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 6 

Dane osobowe 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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), zwanego dalej: „RODO”, Uczestnik/ Zwycięzca Konkursu niniejszym przyjmuje do 

wiadomości, że: 

a) Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest 

Wydawnictwo Sine Qua Non z siedzibą przy ul. Huculska 17 30-413 Kraków NIP: 677 23 70 289. 

b) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

c) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię; b) nazwisko; c) adres 

e-mail; d) numer zamówienia w księgarni internetowej labotiga.pl. 

d) Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 

cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem 

e-mail biuro@wsqn.pl 

e) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 

przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z 

Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail biuro@wsqn.pl 

f) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO). 
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g) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

o wynikach konkursu. 

h) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu. 

i) Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po 

przekazaniu nagrody). 

 


