
Regulamin akcji promocyjno-reklamowej „Gliwice zawsze  
w grze” 

 
1) Organizator akcji 

a) Organizatorem akcji promocyjno-reklamowej jest Miasto Gliwice (Urząd 
Miasta, adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice). Serwis społecznościowy  
Facebook nie jest w żaden sposób zaangażowany w organizację akcji. 
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z akcją 
powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do 
właściciela czy administratora serwisu Facebook.  
 

2) Zasady akcji 
a) Akcja jest organizowana na terytorium Polski w terminie 10 - 23 czerwca 

2021 roku. 
b) W akcji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 
c) Z akcji są wykluczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz ich 

rodziny. 
d) Biorąc udział w akcji promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie 

się do niniejszego regulaminu. 
e) Udział w akcji jest promocyjno-reklamowej „Gliwice zawsze  

w grze” jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w niej.  

f) Akcja jest prowadzona na stronie Miasta Gliwice na portalu Facebook 
(https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice). 

g) Zgłoszenia przyjmowane są w komentarzach do posta informującego  
o akcji na osi czasu Miasta Gliwice. 

h) Przystąpienie do akcji promocyjnej następuje poprzez umieszczenie pod 
postem w formie komentarza hasła „Gliwice zawsze w grze” wraz  
z oznaczeniem miasta Gliwice,  z zastrzeżeniem, że przesłanie komentarza 
w inny sposób do Organizatora nie wiąże się z udziałem w akcji 
promocyjnej. 

i) Do odbioru podwójnych wejściówek będzie uprawnionych 50 osób, które 
jako pierwsze zamieszczą pod postem komentarz o treści „Gliwice zawsze 
w grze” wraz z oznaczeniem miasta Gliwice.  

j) Komentujący użytkownik może otrzymać maksymalnie jedno podwójne 
zaproszenie na każdy z meczów wymienionych w pkt. 3) lit.a). 

 
3) Zaproszenia 

a) Organizator zapewnia 50 podwójnych wejściówek na mecze koszykówki 
na: 12 czerwca 2021 r. o godz. 18.00, 13 czerwca 2021 r. o godz. 18.00, 
17 czerwca 2021 r. o godz. 20.00, 22 czerwca 2021 r. o godz. 20.00 oraz  
23 czerwca 2021 r. o godz. 20.00. Mecze odbędą się w obiekcie Arena 
Gliwice przy ul. Akademickiej 50.  

b) Zaproszeń nie można wymienić na gotówkę. 
c) Osoby uprawnione do odbioru zaproszeń zostaną poinformowane  

o miejscu i sposobie ich odbioru w wiadomościach prywatnych. 

 

4) Nadużycia i problemy 
a) W przypadku awarii serwisu społecznościowego Facebook trwającej dłużej 

niż 24 godziny, akcja zostanie odwołana. 
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b) W przypadku wykrycia, że w akcji wzięła udział osoba niepełnoletnia, 
zatrudniona w UM w Gliwicach bądź będącą członkiem rodziny jednego  
z pracowników, uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany. 

c) W przypadku umieszczenia przez uczestnika komentarza pod postem akcji, 
który w opinii organizatora będzie obraźliwy albo wulgarny, osoba taka 
zostania zdyskwalifikowana. 

 

5) Ochrona danych osobowych 
 

a) Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych potrzebnych do jej organizacji. 

b) Przetwarzane dane osobowe uczestników to ID użytkownika na portalu 
Facebook. 

c) Dane nie zostaną przekazane żadnej instytucji. ID użytkowników nie będą 
publikowane. 

 

6) Postanowienia końcowe 
a) Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników akcji promocyjno –

reklamowej określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

b) Ewentualne spory wynikłe z akcji promocyjnej rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora. 

c) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 
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