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Regulamin konkursu „ADIDAS Speedgun”  

 
 

§1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest  INTERSPORT Polska S.A.  z siedzibą w Cholerzynie, 
Cholerzyn 382, 32-060 Cholerzyn, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy  dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182, REGON 
00390018700000, NIP 6760016553, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 413 070,00 PLN (w pełni 
wpłaconym). 

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w imieniu własnym,  we współpracy z adidas Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa. 

3. Konkurs odbędzie się w sklepie należącym do INTERSPORT w Centrum Handlowym ATRIUM 

PROMENADA , 04-175 WARSZAWA, ul. Ostrobramska 75C, gdzie zostanie udostępniona przestrzeń 
w obiekcie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej przy 
czym w przypadku osób niepełnoletnich Organizator może zażądać zgody opiekuna prawnego.   

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i podwykonawcy Organizatora oraz Partnera 
Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

6. Konkurs prowadzony będzie w prowadzonym przez Organizatora na stoisku adidas SPEEDGUN  na 
terenie obiektu sklep INTERSPORT w  Centrum Handlowym ATRIUM PROMENADA, 04-175 
WARSZAWA, ul. Ostrobramska 75C, w strefie aktywacji. 
 
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz podczas  Konkursu w stoisku  adidas 
SPEEDGUN  na terenie obiektu sklep INTERSPORT w  Centrum Handlowym ATRIUM PROMENADA, 04-
175 WARSZAWA, ul. Ostrobramska 75C. 

8. Konkurs odbywa się  w dniu 24.02.2023r., w godzinach: od 14.00 do 19.00  oraz w dniu 25.02.2023r., 
w godzinach: od 11.00 do 19.00. 

9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

 

§2 Udział w Konkursie  

 1. Zadanie konkursowe polega na: 

 a) odwiedzeniu prowadzonego przez Organizatora stoiska  adidas SPEEDGUN  na terenie 
obiektu, sklep INTERSPORT w  Centrum Handlowym ATRIUM PROMENADA , 04-175 WARSZAWA, ul. 
Ostrobramska 75C, w dniu w dniu 24.02.2023r., w godzinach: od 14.00 do 19.00 oraz w dniu 
25.02.2023r., w godzinach: od 11.00 do 19.00. 

 b) wykonaniu testu sprawności  - oddanie jak najsilniejszego strzału w klatce adidas 
SPEEDGUN. 

2. Uczestnik Konkursu może wykonać jeden test sprawności w Konkursie.  

3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.  
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§3 Nagrody i ich przyznanie 

1. W Konkursie do zdobycia jest łącznie 7 (słownie: siedem ) nagród. 

 To jest w dniu 24.02.2023r.,: 

 1 nagroda torba adidas dla Uczestników, którzy do dnia Konkursu nie ukończyli 10 lat 

 1 nagroda torba adidas dla Uczestników, którzy do dnia Konkursu ukończyli 10 lat, ale nie ukończyli  

16 lat 

 1 nagroda buty piłkarskie adidas PREDATOR dla Uczestników, którzy do dnia Konkursu ukończyli 

16 lat i starszych. 

To jest w dniu 25.02.2023r.,: 

 1 nagroda buty piłkarskie adidas PREDATOR dla Uczestników, którzy do dnia Konkursu nie 

ukończyli 10 lat 

 2 nagrody  buty piłkarskie adidas PREDATOR dla Uczestników, którzy do dnia Konkursu ukończyli 

10 lat, ale nie ukończyli  16 lat 

 1 nagroda buty piłkarskie adidas PREDATOR dla Uczestników, którzy do dnia Konkursu ukończyli 

16 lat i starszych. 

 

2. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w której skład 

wchodzić będzie osoba z ramienia Organizatora obecna w stoisku  adidas SPEEDGUN  na terenie 

obiektu sklep INTERSPORT w  Centrum Handlowym ATRIUM PROMENADA , 04-175 WARSZAWA, ul. 

Ostrobramska 75C, w dniach rozstrzygania Konkursu,  do zadań Komisji będzie należało:  

 a) nadzór nad wykonywaniem testu sprawności; 

 b) sprawdzenie wyniku – prędkości kopniętej piłki zmierzonej urządzeniem ADIDAS Speedgun 
i zapisywanie wyników Uczestników wraz z datą urodzenia i danymi kontaktowymi; 

 c) przyznanie i wydanie nagród. 

3. Komisja Konkursowa wyda Zwycięzcom Nagrody po zatwierdzeniu poprawności wykonania Zadania 
Konkursowego w dniu trwania Konkursu i stwierdzeniu, że prędkość strzału była najwyższa w danej 
godzinie zegarowej oraz w czasie całego wydarzenia w ramach określonych wyżej godzin. W przypadku 
wyników równych nagroda zostanie przyznana temu Zwycięzcy, który najwcześniej osiągnął graniczny 
wynik upoważniający do nagrody w danej kategorii wiekowej i odpowiednio nagroda główna zostanie 
przyznana temu Zwycięzcy, który najwcześniej osiągnął najlepszy wynik w czasie całego wydarzenia. 

4. Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, jeżeli nie będą mogły zostać wydane Zwycięzcom 
Konkursu, którzy nie spełnią warunków regulaminu.  

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom niezwłocznie po przyznaniu, z tym, że nagroda główna 
zostanie wydana z chwilą zakończenia Konkursu, przewidzianą około godziny 19.15 w dniu 24.02.2023 
r. oraz około godziny 19.15 w dniu 25.02.2023r.  W przypadku gdy dany Zwycięzca nie będzie obecny 
w chwili ogłoszenia przyznania mu Nagrody, Organizator podejmie trzy próby kontaktu z 
wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przy wykonaniu zadania konkursowego -  celem 
umówienia odbioru nagrody w innym terminie 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej 
odbioru przez Zwycięzcę. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.  

 

§4 Dane osobowe  
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator2.   

2. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz 
polskimi przepisami.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, którym jest wykonanie zobowiązań płynących z przeprowadzenia Konkursu, wydania 
nagród i rozpatrzenia reklamacji.  

4. Dane mogą być powierzone firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu przekazania 
Nagród.  

5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za 
pomocą wiadomości e-mail na adres : iodo@intersport.pl. 

6. W związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko,.  

 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 a) uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);  

 b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO);  

 c) obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO);  

 8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich 
przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia 
tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych 
terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.  

 9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania, 
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień 
prosimy o kontakt e-mail na adres: iodo@intersport.pl. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w 
Konkursie.  

 

§5 Reklamacje  

 1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 03.03.2023 r. na 
adres: INTERSPORT Polska S.A.,  Cholerzyn 382, 32-060 Liszki,  z dopiskiem „Reklamacja - Konkurs 
ADIDAS Speedgun”. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, 
roszczenie i podpis.  

 2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia na adres 
Organizatora.  

 3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem 
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  
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