Regulamin meczu piłki siatkowej
„Jubileuszowa siatkówka”

§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady wyłonienia drużyn i rozegrania meczu piłki siatkowej
organizowanego w ramach obchodów 25-lecia TVK SM „Jubileuszowa siatkówka” (zwanego
dalej „Meczem”).
2. Organizatorem Meczu jest Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu z siedzibą
w Grudziądzu przy ulicy Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Mecz piłki siatkowej rozegrany zostanie pomiędzy dwiema drużynami – Pracowników TVK
SM oraz Abonentów TVK SM.
5. Każda z drużyn musi składać się z 8 osób. Drużyna Abonentów TVK SM winna mieć
kapitana, który kontaktuje się z Organizatorem, dokonuje zgłoszenia drużyny oraz
organizacyjnie odpowiada za drużynę w trakcie trwania Meczu.
6. Drużyna Pracowników TVK SM zostanie wyłoniona spośród pracowników Organizatora.
7. Mecz odbędzie się 13 lutego 2016 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w hali Widowiskowo
– Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Nauczycielskiej 19
w Grudziądzu (zwanej w dalszej części ,,Obiektem”).
8. Biorąc udział w Meczu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
9. W składzie drużyny piłki siatkowej Abonentów TVK SM nie mogą wystąpić pracownicy
Organizatora, członkowie Rady Nadzorczej Organizatora, a także najbliższa rodzina tych
osób, z wyjątkiem określonym w § 2 ust. 9. Przez najbliższą rodzinę rozumie się:
wstępnych, zstępnych oraz małżonków. Pracownicy Organizatora mogą brać udział w
meczu w drużynie Pracowników TVK SM.
10. Uczestnicy Meczu biorą udział w Meczu na własną odpowiedzialność.
11. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
12. Organizator zobowiązuje się wydać Uczestnikom Meczu nagrody określone szczegółowo
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
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§ 2 Warunki uczestnictwa w Meczu
W składzie drużyny piłki siatkowej Abonentów TVK SM mogą wystąpić wyłącznie osoby
będące abonentami Operatora i nie mające wobec Operatora żadnych zaległych
zobowiązań pieniężnych i/lub niepieniężnych z jakiegokolwiek tytułu oraz które nie
podjęły czynności prowadzących do rozwiązania umowy o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz wobec których takie czynności nie zostały
podjęte przez Operatora.
Warunkiem wzięcia udziału w Meczu jest zgłoszenie drużyny liczącej osiem osób
spełniających wymagania oznaczone w regulaminie drogą mailową na adres:
tvsm@smgr.pl. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać: imiona i nazwiska wszystkich
zawodników wraz z adresami zamieszkania. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od
14.01.2016 roku po zakończeniu Grudziądzkiego Serwisu Informacyjnego
rozpoczynającego się o godzinie 17:15 do dnia 17.01.2016 roku do godziny
24:00.
Do Meczu zostanie zakwalifikowana drużyna, która jako pierwsza w kolejności dokona
prawidłowego zgłoszenia spełniającego warunki określone w ust 2.
W przypadku niewyłonienia drużyny w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Organizator
wyznaczy kolejny termin do nadsyłania zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji drużyny zakwalifikowanej do udziału w Meczu Organizator
kwalifikuje do Meczu następną w kolejności drużynę, która dokonała prawidłowego
zgłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej.
Uczestnik może dokonać tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia.
Podczas meczu piłki siatkowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
Osoby zamierzające uczestniczyć w meczu piłki siatkowej a będące pod wpływem
alkoholu bądź innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w Meczu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w meczu piłki siatkowej tych
osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. W przypadku wykluczenia osób
powodującego niemożność skonstruowania drużyny w liczbie 6 osób, Organizator wskaże
osoby do drużyny spośród swoich pracowników.
Udział w Meczu piłki siatkowej i wskazanie danych osobowych oznaczonych w regulaminie
jest całkowicie dobrowolne.

§ 3 Nagrody za uczestnictwo w Meczu
1.
W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
1.1 dla drużyny Abonentów TVK SM – nagrody rzeczowe dla każdego z zawodników – 8 x
dysk zewnętrzny Seagate 1TB Expansion Portable 2,5” czarny USB 3.0 o wartości
239 zł brutto każdy (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych 0/100),
1.2 dla drużyny Pracowników TVK SM - nagrody rzeczowe dla każdego z zawodników– 8 x
torba podróżna o wartości ok. 55,05 zł brutto każda (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych
05/100),
2.
Nagrody zostaną wydane uprawnionym osobom w dniu 13.02.2016 roku niezwłocznie po
zakończeniu meczu piłki siatkowej. Zdobywca nagrody nie może żądać wymiany nagrody
na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
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§ 4 Zasady gry
Mecz odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Piłki
Siatkowej.
Mecz rozgrywany będzie pomiędzy drużynami do trzech wygranych setów.
W trakcie trwania każdego seta drużynie przysługują trzy 30 sekundowe przerwy na
życzenie.
Organizator powoła 1 sędziego, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwym
przebiegiem Meczu.
Przystąpienie drużyny do Meczu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenia dokonuje dobrowolnie każda
z osób biorących udział w Meczu we własnym zakresie i na własny koszt.
Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
Osoby uczestniczące w meczu obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe, najlepiej
przeznaczone do piłki siatkowej. Organizator zapewni zawodnikom z obu drużyn koszulki
sportowe.

§ 5 Utrwalanie wizerunku Uczestników Konkursu
Uczestnicy Meczu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku
do celów związanych z przeprowadzeniem Meczu, na rejestrowanie i nadanie nagrania
z przebiegu Meczu na antenie Programu Lokalnego TVSM oraz korzystanie z nagrania (utworu)
na następujących polach:
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
b) zwielokrotnianie każdą techniką,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, a zwłaszcza do Internetu,
e) publiczne odtwarzanie.
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§ 6 Postanowienia końcowe
Zasady przeprowadzania Meczu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z uczestnictwem w Meczu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
W trakcie trwania Meczu treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie na Stronie
internetowej pod adresem www.tvsm.pl. oraz u Pani Katarzyny Kurowskiej pracownika
Działu Telewizji Kablowej w miejscu odbywania Meczu.
Administratorem danych osobowych uczestników meczu piłki siatkowej jest Organizator.
Dane osobowe uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2015. 2135 ze zm. ). Osobom udostępniającym
dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich poprawiania.
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Osoba uczestnicząca w Meczu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
– imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu mobilnego i/lub stacjonarnego,
numeru ewidencyjnego Abonenta do celów związanych z uczestnictwem w Meczu.
Dodatkowo osoba ta wyraża zgodę na opublikowanie i przedstawienie imienia, nazwiska
oraz zdjęć z przebiegu Meczu, a także wręczenia nagród na antenie Programu lokalnego
TVK SM oraz na stronie internetowej www.tvsm.pl.

Nr ewidencyjny Abonenta: ………………………………
Niniejszym oświadczam, iż biorę udział w meczu piłki siatkowej na własną odpowiedzialność
i nie znane mi są żadne przeciwwskazania zdrowotne.

Grudziądz, dnia ……………………..

……………………………………………
Podpis Uczestnika

