
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU "Rozgrzejmy lodowisko w rytmie disco" 
organizowanego w dniu 25 stycznia 2020 r., w godz. 16.30-19.00 
 
I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie zorganizowanym podczas 
dyskoteki na lodowisku miejskim  (zlokalizowanym przy ul. Edwardów 6, 97-400 Bełchatów) 
z okazji zakończenia ferii zimowych, pod hasłem „Rozgrzejmy lodowisko w rytmie disco”, zwanym 
dalej: Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie przy 
współpracy Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. 

 
II Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (tj. wychowanków 
przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Każdy 
Uczestnik konkursu powinien: 

a) posiadać opaskę upoważniającą do wstępu na imprezę z niepowtarzalnym numerem biorącym 
udział w losowaniu (opaski wstępu są udostępniane przez Organizatora Imprezy nieodpłatnie). 

b) wrzucić kupon z numerem do specjalnie przygotowanej urny 
(kupon z numerem stanowi integralną część opaski, którą Uczestnik otrzymuje przed wejściem 
na imprezę; po założeniu opaski, kupon z numerem należy oderwać i wrzucić do urny) 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio 
związane z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 
Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków 
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
III Przebieg, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Losowanie obejmuje wszystkie kupony, będące częścią opasek upoważniających do wstępu 
na Imprezę, wrzucone do specjalnie przygotowanej urny. Organizator Konkursu losuje 
spośród wrzuconych kuponów pojedyncze kupony. Właściciel kuponu, po odpowiedzi na 
konkursowe pytanie, otrzymuje nagrodę. 

2. Nagrodami w Konkursie są:  
• 9 voucherów o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) każdy, do zrealizowania 

w sieci sklepów Media Expert. 
• zestawy gadżetów od Organizatorów imprezy 
• nagroda niespodzianka dla uczestnika zabawy wybranego przez firmową maskotkę 

Organizatora 
3. Organizator przyzna nagrody uczestnikom w losowaniach, które odbywać się będą podczas 

trwania imprezy o godz. 17.00, 17.45, 18.15. Podczas każdego losowania zostaną 
rozlosowane po 3 vouchery oraz nagrody pocieszenia w postaci zestawów gadżetów. 

4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 
5. W celu odebrania nagrody Uczestnik mogący potwierdzić zgodność wylosowanego numeru 

z numerem na swojej opasce, jest zobowiązany do stawienia się w miejscu losowania po 
odczytaniu zwycięskiego kuponu (dwukrotna próba) oraz podania Organizatorowi 
następujących danych: 
a) Imię i nazwisko 
b) Data urodzenia 

6. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5, jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika 
Konkursu z odbioru nagrody. 

7. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: 
„Wyrażam Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy 
ul. Wojska Polskiego 132, zwanemu dalej: PEC Bełchatów, zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu "Rozgrzejmy 
lodowisko w rytmie disco" na lodowisku miejskim  25 stycznia 2020 r. i wyłonieniem 
Zwycięzców. 
W przypadku wygranej, wyrażam PEC Bełchatów zgodę na publikację moich danych 
osobowych w zakresie imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora. Oświadczam 
dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych 



przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz  publikacji 
danych osobowych zwycięzców, jest PEC Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy 
ul. Wojska Polskiego 132. 
 

IV Odpowiedzialność 
1. Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu 

oraz regulaminu obiektu. 
2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku: 

a) chęci udziału w Konkursie bez niezbędnej opaski upoważniającej do udziału w Konkursie 
b) posługiwania się „obcą” opaską lub znacznie uszkodzoną, z której trudno będzie odczytać 
numer 
c) używania słów powszechnie uznanych za niedozwolone 
d) naruszenia regulaminu imprezy i/lub obiektu. 

3. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 
V Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
swobodnego w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. W PEC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Państwa, proszę 
nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: daneosobowe@pec-belchatow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) data 
urodzenia. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu przekazania 
wszystkich nagród, a po upływie miesiąca usunięte. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO). 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. 

 
VI Postanowienia końcowe 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 25 stycznia 2020 r. w godz. 16.30-19.00. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
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