
 

Regulamin Gry Miejskiej 

"Obudź w sobie Tygrysa - zapoluj na naklejki!” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Gra miejska "Obudź w sobie Tygrysa - zapoluj na naklejki!" (dalej „Gra Miejska”) organizowana              

jest przez STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY JUDO TIGERS siedzibą we Wrocławiu przy           

ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 117/2U, 50-442 Wrocław, zarejestrowane w rejestrze         

STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI       

ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego       

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS            

0000768283, NIP 8992836213, Regon 368972347 (dalej „Organizator”). 

2. Obsługę Gry Miejskiej, w imieniu i na rzecz Organizatora, zapewnia WILLS INTEGRATED Sp. z              

o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 33/2, posiadający NIP 8943038718, (dalej:             

Koordynator). 

3. Fundatorem nagród w Grze Miejskiej jest Organizator. 

4. Partnerzy Organizatora biorący udział w Grze Miejskiej: MOICO, Krasnolód, JumpWorld,          

Cukiernia GIGI, Sklep sportowy Gladiator-fight, Wanilia Cafe.  

5. Gra Miejska organizowana jest na terytorium miasta Wrocław. 

6. W Grze Miejskiej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do             

czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej jako         

“Uczestnik”), z wyłączeniem: 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek          

zależnych; 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry Miejskiej, spokrewnionych z małżonkiem,            

wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą           

pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we            

wspólnym pożyciu. 

7. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrodę, uczestnik zobowiązany jest do            

zapoznania się z zasadami Gry Miejskiej określonymi w Regulaminie. 

8. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny. 

9. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Gry Miejskiej i           

określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

10. Regulamin Gry Miejskiej znajduje się na stronie www.judotigers.pl. 

11. Lokalizacje klubowe Organizatora Gry Miejskiej są następujące: 

a) Wrocław Zakrzów 

b) Wrocław Grabiszyn 

c) Wrocław Stare Miasto 

d) Wrocław Leśnica 

e) Wrocław Złotniki 

f) Kobierzyce 

g) Marcinkowice 

h) Oława 
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i) Pilchowice 

j) Oleśnica 

k) Dobroszyce 

l) Strzelin 

m) Lutynia 

n) Karwiany 

o) Wrocław Swojczyce (ul. Miłoszycka)  

p) Bielany Wrocławskie (przedszkole Złote Krople)  

q) Kamieniec Wrocławski  

r) Groblice (przedszkole Leśne Skrzaty)  

s) Stanowice 

t) Wrocław Ołtaszyn (przedszkole ToTutaj)  

u) Oława (przedszkole Żak)  

v) Przedszkole Sobocisko  

w) Wrocław Pawłowice 

 

II. Czas trwania Gry Miejskiej. 

Gra Miejska będzie odbywała się od dnia 07.10.2019 r. od godz. 12:00 (data rozpoczęcia gry) do                

dnia 31.10.2019 do godz. 23:59 (data zakończenia gry) na terenie miasta Wrocław. 

 

III. Komisja Gry Miejskiej. 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w celu             

dokonania wyboru zwycięzców Gry Miejskiej, Organizator powoła Komisję Gry Miejskiej. W skład            

Komisji Gry Miejskiej wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora. 

 

IV. Warunki uczestnictwa i przebieg Gry Miejskiej. 

1. Zadaniem uczestników Gry Miejskiej będzie skorzystanie z usług Partnerów Organizatora          

biorących udział w grze miejskiej i zebranie naklejek za skorzystanie z tych usług. Uczestnicy Gry               

Miejskiej na specjalnie przygotowanych ulotkach powinni zebrać 4 (cztery) różne naklejki z 4             

(czterech) różnych lokalizacji Partnerów Organizatora. Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do Gry          

Miejskiej jest aby każda naklejka z czterech zebranych pochodziła z innej stacji co potwierdza              

podpis osoby wydającej naklejkę wraz z nazwą stacji pod naklejką. 

2. Naklejki wydawana są przez partnerów gry wymienionych pkt I.4. 

3. Ulotkę do zebrania naklejek uczestnik może otrzymać u partnerów gry wymienionych w pkt I.4. 

4. Zwycięzcami Gry Miejskiej zostanie każdy kto zbierze 4 (cztery) różne naklejki z 4 (czterech)              

różnych lokalizacji Partnerów Gry Miejskiej. 

5. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Miejskiej niniejszego regulaminu, złamania zasad           

fair play, utrudniania innym graczom bądź zebrania naklejek takich samych z tej samej lokalizacji              

Partnera Gry Miejskiej, w dowolnym momencie Gry Miejskiej Organizator ma prawo wykluczyć            

uczestnika z Gry Miejskiej. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.  

6. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy zobowiązani są do zachowania              

szczególnej ostrożności. 

 



 

7. Poprzez zainicjowanie Gry Miejskiej zgodnie z  pkt IV.4 uczestnik wyraża zgodę na: 

a) wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie        

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry Miejskiej.  

 

V. Nagrody. 

1. Nagrodę główną otrzymają wszyscy Uczestnicy, którzy zbiorą 4 (cztery) różne naklejki z 4             

(czterech) różnych lokalizacji Partnerów Gry Miejskiej.  

2. Nagrodą jest uprawnienie do skorzystania z treningów judo w wybranej lokalizacji klubowej            

Organizatora przez okres jednego miesiąca kalendarzowego bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. 

3. W celu odebrania nagrody uczestnik gry, który nie korzystał wcześniej z usług klubu Judo Tigers po                

zebraniu wymaganej liczby naklejek powinien: 

a) skontaktować się z trenerem w wybranej przez siebie lokalizacji klubowej Organizatora Gry 

Miejskiej 

b) wypełnić formularz rejestracji nowego zawodnika 

c) podpisać umowę o prowadzenie zajęć sportowych i odesłać ją na adres klub@judotigers.pl 

d) przyjść na pierwszy trening z ulotką z uzupełnionymi naklejkami (zgłoszenie po odbiór 

nagrody). 

4. W celu odebrania nagrody uczestnik gry, który korzystał wcześniej z usług klubu Judo Tigers po               

zebraniu wymaganej liczby naklejek powinien: 

a) przyjść na pierwszy trening z ulotką z uzupełnionymi naklejkami (zgłoszenie po odbiór            

nagrody). 

5. W przypadku niezrealizowania wymogów wskazanych w pkt V.3 lub V.4 nieodebrania nagrody w             

terminie do 31.12.2019 r., uczestnik zostanie wykluczony z Gry Miejskiej, a jego prawo do nagrody               

wygasa. 

6. Mimo podania danych wskazanych w pkt V. 3 i V. 4 powyżej, w przypadku niezgłoszenia się po                 

odbiór nagrody w terminie do 31.12.2019 r. prawo do nagrody przepada. 

7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały            

im przyznane, są wykluczone. 

8. W ramach Gry Miejskiej pojedynczemu Zwycięzcy zostanie przyznana nagroda o łącznej wartości:            

120 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych brutto).  

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do           

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do          

nagrody na osobę trzecią. 

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z           

przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do           

przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej. 

11. Do każdej nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona według wzoru            

"[10/9*120 zł] – 133 zł". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna              

przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie            

potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od           

osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku                      

 

mailto:klub@judotigers.pl


 

dochodowym od osób fizycznych. Korzystając z powyższego wzoru, wstępna kwota podatku to: 13             

zł. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet            

podatku i uiszczona przez Fundatora nagrody na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego           

Laureata. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o             

którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Uczestnik Gry Miejskiej utraci prawo do             

dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie             

podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie           

Organizator, przy czym uczestnik Gry Miejskiej ponosi odpowiedzialność za podanie swoich           

prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat          

musi przekazać do Organizatora następujące dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres            

zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się            

Laureat 

 

F. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.judotigers.pl 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,         

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do          

Organizatora. 

3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Grą Miejską należy składać na piśmie wraz z             

uzasadnieniem do Organizatora na adres: klub@judotigers.pl, z dopiskiem „Reklamacja - gra           

miejska Judo Tigers”. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty zakończenia Gry              

Miejskiej listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

4. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia             

ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie             

zawierającym reklamację. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Gry Miejskiej spełniają warunki           

określone w Regulaminie Gry Miejskiej. W tym celu może żądać od Uczestników złożenia             

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych        

dokumentów. Niespełnienie warunków Gry Miejskiej lub wynikających z przepisów prawa lub           

odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Gry Miejskiej           

z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do            

Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych          

wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry Miejskiej oraz wydania przyznanych           

Nagród. 

8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników w          

zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w             

celu prawidłowego przeprowadzenia Gry Miejskiej. Podstawą prawną udostępnienia danych         

stanowi uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań         

Organizatora wobec Uczestników.  

9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w            
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szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz          

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie              

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego             

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie           

danych). 

10. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do           

przekazania Nagrody. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich          

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu          

wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na             

zasadach przewidzianych w prawie. 

12. Dane osobowe zwycięzców Gry Miejskiej będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie            

dla celów Gry Miejskiej, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i                

jej rozliczenia. 

13. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Gry           

Miejskiej i wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów            

podatkowych i rachunkowych. 

14. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom którym Organizator powierzył przetwarzanie          

danych osobowych, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów           

teleinformatycznych Organizatora, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.  

15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Gry Miejskiej wynikających w           

szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu,           

Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Gry Miejskiej. 

16. Gra Miejska nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku              

(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach               

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń poprzez urządzenia          

telekomunikacyjne uczestników Gry Miejskiej. 

18. Zgłaszając udział w Grze Miejskiej i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry Miejskiej, podporządkowuje              

się postanowieniom Regulaminu Gry Miejskiej i wyraża zgodę na jej treść. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2019 r.  

 

 

 


