
REGULAMIN GOSTYŃSKIEJ LIGII TYPERÓW   

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem zabawy o nazwie „Gostyńska Liga Typerów” jest Południowa Oficyna 

Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-

904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, 

wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł. 

3. W zabawie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy odsłonią artykuł dotyczący Gostyńskiej 

Ligii Typerów na portalu gostynska.pl i wypełnią aktywny formularz Google 

4. Czas trwania: 9.06.2021- 11.07.2021. 

 

II. ZASADY ORGANIZACJI GOSTYŃSKIEJ LIGII TYPERÓW 

 

1. Celem zabawy jest wyłonienie najlepszego typera wybranych przez Organizatora meczów 

odbywających się podczas Euro 2020 

2. Typowane będą całe kolejki - każda nowa kolejka będzie typowana w nowym formularzu. 

3. 5 osób, które zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma nagrody 

4. Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców, odbędzie się po zakończeniu Euro 2020 

 

III. UCZESTNICY ZABAWY 

1. Uczestnikiem Gostyńskiej Ligii Typerów może być każda chętna osoba, która ukończyła 18 lat w 

momencie rozpoczęcia zabawy i wypełni formularz Google znajdujący się na portalu gostynska.pl. 

Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. 

 

2. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne: 

- z akceptacją regulaminu, 

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie 

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo 

do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania danych osobowych 

IV. PRZEBIEG ZABAWY 

 

1. Zabawa rozpoczyna się 9.06.2021 roku 

2. Organizator poda tylko wybrane przez siebie mecze (nie będą to wszystkie mecze odbywające się 

podczas Euro), których wyniki będą do wytypowania w Gostyńskiej Lidze Typerów. 

3. Typowane będą całe kolejki 

4. Każdą kolejkę typować można do godziny przed rozpoczęciem pierwszego meczu z kolejki (np. 

mecz rozpoczyna się o godzinie 18:00, typowanie wszystkich meczy z kolejki kończy się o 

godzinie 17:00). Każda nowa kolejka będzie miała nowy formularz Google i nowy link. Punkty ze 

wszystkich kolejek się sumują. 

5. Punktacja: 

• Za poprawne wytypowanie wyniku meczu i jego zwycięzcy, uczestnik otrzyma 5 punktów 

• Za poprawne wytypowanie rezultatu meczu (wygrana, przegrana, remis) - 2 punkty 

• brak poprawnego typu - 0 punktów 

6. Aby wziąć udział w zabawie należy podać swoje dane: imię, nazwisko i adres e-mail do kontaktu. 

7. Zabawa kończy się 11.07.2021 roku 



8. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne: 

- z akceptacją regulaminu, 

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na portalu gostynska.pl oraz w Życiu 

Gostynia w dowolnym momencie liczby punktów zdobytych przez poszczególne osoby. W 

przypadku, gdy tę samą liczbę punktów zdobędzie kilka osób do nagrody, decyzję rozstrzygającą 

ma jury. Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych form głosowania w czasie 

trwania zabawy 

 

V. KOMISJA 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zabawy, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do zabawy oraz dokonania wyboru zwycięzców zabawy, 

Organizator powoła 3-osobową Komisję. W jej skład wejdą osoby wytypowane przez Organizatora. 

 

VI. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w zabawie automatycznie wyrażają zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem zabawy przez organizatora, a także na opublikowanie 

swego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie 

uniemożliwia udział lub dalszy udział w zabawie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia 

zabawy i jej rozstrzygnięcia. Organizator nie będzie przetwarzał danych osobowych w innych 

celach niż Gostyńska Liga Typerów. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji 

dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie 

oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych . 

 

2. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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 - RODO) Organizator 

podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników w 

załączniku do niniejszego Regulaminu. 

 

 

VII. NAGRODY 

5 osób, które zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrody niespodzianki. 

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników od dnia rozpoczęcia zabawy, najpóźniej do 7 

dni od daty zakończenia. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 

uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna 

zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. 

Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora. 

Jest też dostępny na www.gostynska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad zabawy, a 



co za tym idzie także treści regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zabawy bez podania przyczyny. 

 


