
Regulamin konkursu SMS-owego „GRA o MOTOROWER o poj. do 50ccm”
z dnia 23.11.2009 r.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 
roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Organizatorem Konkursu  jest  Toruński  Klub  Hokejowy,  z  siedzibą  w Toruniu 
87-100, ul. Gen. Józefa Bema 23-29, zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs trwa do 31.04.2010 r. do godz. 23:59 włącznie.
4. Uczestnikiem  Konkursu,  zwanym  dalej  Uczestnikiem,  może  być  każda  osoba 
fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (ERA, 
PLUS, ORANGE, PLAY) i wyśle SMS na wskazany przez Organizatora numer. Osoby 
nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie 
pod  warunkiem  uzyskania  zgody  przedstawiciela  ustawowego  na  uczestnictwo  
w Konkursie.
5. Regulaminem Konkursu jest dokument znajdujący się w siedzibie Organizatora, 
zawierający  wszelkie  zasady  oraz  uregulowania  dotyczące  niniejszego  Konkursu, 
zwany dalej Regulaminem.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Toruńskiego Klubu Hokejowego 
oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
7. Używane  w  regulaminie  pojęcie  SMS oznacza  krótką  wiadomość  tekstową 
wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika na numer 7368.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs polega na wysyłaniu SMSów na numer 7368.
Przy okazji każdego meczu z udziałem drużyny TKH NESTA Toruń, Grający mogą 
wygrać  gadżety  klubowe  (np.  koszulki  T-shirt)  oraz  dodatkowo  w  ustalonych 
terminach (kolejnych rundach Konkursu) Motorower o pojemności do 50ccm. 
2. Rozpoczęcie i zakończenie kolejnych rund Konkursu ustalone jest w Regulaminie. 
- I runda - początek w dniu 23.11.2009 o godz. 0:01, zakończenie w dniu 13.12.2009 
o godz. 17:30 włącznie.
-  II  runda  –  początek  w  dniu  13.12.2009  o  godz.  17:31,  zakończenie  w  dniu 
31.01.2010 o godz. 18:00 włącznie.
Terminarz kolejnych rund ustalony zostanie przez Organizatora do dnia 15.01.2009 
roku  i  zostanie  umieszczony  w  Regulaminie  oraz  rozpowszechniony  w  środkach 
masowego  przekazu.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  bez 
podania przyczyn.
3.  Grający  mają za zadanie wytypowanie wyniku meczu z udziałem  drużyny  TKH 
Nesta Toruń, co uprawni ich, w przypadku podania właściwego wyniku meczu, do 
udziału w zabawie, w której nagrodą będzie wybrany gadżet klubowy (np. koszulka 
T-shirt) ufundowany przez Organizatora. Ustalenie zwycięzcy ww. nagrody odbywać 
się będzie po zakończeniu każdego meczu z udziałem drużyny TKH Nesta Toruń. 
Nagrody  odbierać  będzie  można  w  siedzibie  organizatora  po  upływie  3  dni  od 
zakończenia danego meczu.



4. Po wysłaniu SMSa Uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu 
i udział w Konkursie. Dodatkowo przy dobrze wytypowanym wyniku Grający otrzyma 
SMSa z pytaniem od Organizatora.
5. Zwycięzcą  Konkursu,  zwanym  dalej  Zwycięzcą,  zostanie  ten  spośród  tych 
Uczestników, który najszybciej wyśle SMS zwrotny z odpowiedzią na pytanie w nim 
zadane przez Organizatora.
6. Aby  wziąć  udział  w  Konkursie  Grający  zobligowani  są  wysłać  SMS o  treści: 
TKH.”wynik”,  gdzie  słowo  „wynik” oznacza  typowany  przez  Uczestnika  wynik 
końcowy danego meczu drużyny  TKH Nesta Toruń,  gdzie  pierwszą pozycją jest 
liczba  strzelonych  goli  przez  zawodników  drużyny TKH  Nesta  Toruń,  a  drugą 
pozycją  jest  liczba  goli  strzelonych  przez  drużynę  przeciwną.  Np.:  „TKH.10-3” 
oznacza wygraną zespołu TKH Nesta Toruń 10:3. Kolejność wpisywania wyniku jest 
niezależna  od  tego,  czy  mecz  rozgrywany  jest  na  wyjeździe,  czy  na  lodowisku 
drużyny  TKH Nesta Toruń. Każdy Uczestnik może typować wynik danego meczu 
dowolną ilość razy. Możliwość typowania wyniku danego meczu przez Uczestników 
kończy się wraz z upływem planowanego terminu rozpoczęcia danego meczu.
7. Ponadto, w czasie trwania Konkursu, Grający zawsze może wysłać SMS o treści 
TKH.SKUTER co  również  uprawnia  go  zdobycia  nagrody  głównej  w  postaci 
MOTOROWERU o pojemności do 50ccm.
8. W grze o  MOTOROWER o pojemności  do 50 ccm o  wartości  2300 PLN 
brutto, uprawnione są osoby, które wzięły udział w Konkursie wysyłając dowolnego 
SMSa przewidzianego w Regulaminie. Spośród wszystkich osób, które wysłały SMSy 
zostanie  ogłoszony  Zwycięzca.  Zwycięzcą  każdej  rundy  Konkursu  zostanie  ten 
Grający,  który  najszybciej  odpowie  na  pytanie  Organizatora  zawarte  w  SMSie 
zwrotnym,  który  wszyscy  Uczestnicy  otrzymają  od  Organizatora,  po  zakończeniu 
kolejnej rundy Konkursu. 
9. Całkowity koszt jednego SMSa to 3,66 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich 
polskich sieciach telefonii komórkowej.
10. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie dowolną ilość razy.
11. W  SMSie  Uczestnik  nie  podaje  żadnych  danych  osobowych,  a  ustalenie 
Zwycięzców  będzie  dokonywane  jedynie w  oparciu  o  numer  telefonu,  z  którego 
dokonano  połączenia,  na  podstawie  raportów  dostarczonych  przez  system 
obsługujący Konkurs 
12. Podczas meczu rozgrywanego na lodowisku w Toruniu, po zakończeniu danej 
rundy Konkursu, zostanie ogłoszony Zwycięzca MOTOROWERU o poj. do 50 ccm 
o wartości 2300 PLN brutto.
13. Nagroda  główna  oraz  gadżety  klubowe  zostaną  przekazane  zwycięzcom  
w siedzibie Organizatora po uprzednim ich poinformowaniu.
14.  Zwycięzcy  Konkursu,  którzy  wygrają  MOTOROWER o  poj.  do  50  ccm są 
zobligowani do utrzymania barw ww. MOTOROWERU w identycznej formie w jakiej 
został  on  przekazany  Zwycięzcy  przez  okres  jednego  roku  od  daty  przekazania 
nagrody.
15.  Serwis  eksploatacyjny  ww. MOTOROWERU zapewnia  firma P.P.H.U.  COEL;  
87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej 73, tel. 056 6589030.



§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje  związane  z  Konkursem  mogą  być  kierowane  do  Organizatora 
wyłącznie  w  formie  pisemnej,  na  adres:  Toruński  Klub  Hokejowy,  z  siedzibą  
w Toruniu 87-100,  ul.  Gen.  Józefa Bema 23-29,  w terminie  7  dni  od  daty 
zakończenia każdej rundy Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, 
z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: 
- Marek Sokołowski
- Łukasz Szulc
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje 
data doręczenia.
5. Złożone  przez  Uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Komisję 
Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 
Sprawdzającą.
7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

§ 4 Postanowienia ogólne

1. Ewentualny  należny  podatek  od  nagrody  w  Konkursie,  uiszcza  Organizator, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do 
przekazania  Organizatorowi  niezbędnych  danych osobowych w celu  prawidłowego 
rozliczenia podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wydania nagrody do chwili 
przekazania niezbędnych danych.
2. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  przebiegu  Konkursu  należy  kierować  w formie 
pisemnej  na  adres  Organizatora,  podany  w  §  3,  Pkt.  1  Regulaminu  Konkursu. 
Uczestnik  Konkursu zgłaszający  reklamacje zobowiązany  jest  do  podania  swojego 
imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana 
odpowiedź  na  reklamację.  Reklamacje  będą  rozstrzygane  przez  Organizatora  
w terminie 21 dni od doręczenia.
3. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach osób biorących 
udział  w  Konkursie,  które  mogłyby  mieć  potencjalnie  wpływ  na  jego  wynik, 
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykluczenia  takich  Uczestników  z  Konkursu  
a także, w skrajnych sytuacjach, do jego przerwania. Decyzja o przerwaniu Konkursu 
jest indywidualną decyzją Organizatora.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie wyłączne prawo zmiany nagród na nagrodę 
tego samego gatunku o podobnej wartości. 
5. Organizator  Konkursu  nie  odpowiada  za  wszelkie  nieprawidłowości  zaistniałe  
w  wyniku  przesyłania  nagród,  na  które  nie  ma i  nie  mógł  mieć  bezpośredniego 
wpływu. 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, 
poz. 650 z późn. zm.). 
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 



2002  r.,  Nr  101,  poz.  926  ze  zm.)  przez  Organizatora  w  celach  związanych  
z  przeprowadzeniem  Konkursu,  w  szczególności  wyłanianiem  Zwycięzcy  
i przyznaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród. Wzięcie udziału 
w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika lub jego opiekuna 
prawnego,  a  w  przypadku  dzieci  -  rodziców  -  zgody  na  przetwarzanie  danych 
osobowych  w ramach  obowiązujących  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  
w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w przyszłości, 
przy niezmienionych celach przetwarzania. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla 
Organizatora,  względnie  upoważnionych  przez  niego  podmiotów,  w  tym  innych 
administratorów danych. 
9. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Uczestnicy 
Konkursu  mają  prawo  do  wglądu  do  swoich  danych  oraz  dokonywania  zmian  
w każdym czasie. 
10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkiego  rodzaju  problemy 
techniczne  mogące  mieć  wpływ  na  przebieg  Konkursu.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji 
dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
12. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje 
treść Regulaminu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Toruński Klub Hokejowy ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu  
i treść Konkursu.
2. MOBILTEK ponosi  odpowiedzialność  jedynie  za  usługi  telekomunikacyjne, 
umożliwiające realizację Konkursu.
3. Przystępując  do  konkursu  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  niniejszego 
regulaminu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: Toruński 
Klub Hokejowy , z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Gen. Józefa Bema 23-29.


