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REGULAMIN KONKURSU 

„TURNIEJ FIFA 23!” 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają znaczenie przedstawione poniżej: 

1) Organizator oraz Administrator Danych Osobowych – 3D Studio sp.j. z siedzibą w Pile przy ul. Przemysłowej 7, 64-

920 Piła; 

2) Zleceniodawca, Fundator Nagród – zleceniodawcą organizacji akcji oraz fundatorem nagród w akcji jest Forum 

Koszalin sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa (dalej „Zleceniodawca”, „Fundator”); 

3) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „TURNIEJ FIFA 23”, którego zasady określa niniejszy regulamin; 

4) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu; 

5) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w par. 3 ust. 1 i par. 4 Regulaminu; 

6) Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; 

7) Nagroda – nagrody wymienione w par. 5 Regulaminu; 

8) Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe będące warunkiem prawidłowego udziału w Konkursie, 

z zastrzeżeniem zasad określonych w par. 4; 

9) Stoisko promocyjne – oznaczone miejsce w galerii handlowej Forum Koszalin, ul. Paderewskiego 1, 75-736 

Koszalin, czynne w czasie prowadzania turnieju, w którym wyznaczeni pracownicy będą obsługiwać Uczestników 

Konkursu (turnieju) zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

10) Gra FIFA 23 – turniej w grę FIFA 23 na urządzeniu multimedialnym Xbox One. Turniej w systemie pucharowym. 

11) Stanowisko gry – urządzenie zlokalizowane przy Stoisku promocyjnym, umożliwiające Uczestnikom wzięcie 

udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany na terenie galerii handlowej Forum Koszalin, ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin, 

w sobotę 25 lutego w godzinach od 11.00 do 19.00. Konkurs jest organizowany 25.02.2023 r., przy czym 

czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej w dniu 12.03.2023 r. 

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.). 

3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W Konkursie, na zasadach określonych w par. 4 Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, osoby 

fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, które spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie, akceptują jego postanowienia; 

3) udział w Konkursie osoby niepełnoletniej wymaga zgody obowiązkowej opiekuna prawnego, wyrażonej 

czytelnym podpisem na Liście Uczestników Konkursu, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora,  galerii handlowej Forum Koszalin, 

ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin, właściciela galerii handlowej oraz inne osoby biorące bezpośredni lub 

pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, pracownicy Zarządcy Forum Koszalin, jak również 
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najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione. Organizator nie jest zobowiązany do 

pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy 

o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę 

prawa do Nagród w Konkursie. 

 

§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z jego zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie oraz w dniach od 13.02.2023 do 23.02.2023 r. w godzinach od 10.00 do 21.00, w dniu 19.02.2023 w 

godzinach od 11.00 do 19.00 oraz w dniu 25.02.2023 r. od godziny 10.00 do godziny 11.00, o których mowa w § 2 

pkt 1, spełnić następujące warunki: 

1) zgłosić się do Stoiska promocyjnego w dniach od 13.02.2023 r. do 23.02.2023 r. w godzinach od 10.00 do 

21.00, w dniu 19.02.2023 r. w godzinach od 11.00 do 19.00 (organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia lub skrócenia czasu na zgłoszenia Uczestników turnieju); 

2) zapisać się na listę Uczestników turnieju 

(po wykonaniu powyższych czynności Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w Konkursie); 

3) zgłosić się do Stoiska promocyjnego turnieju w dniu 25.02.2023 r. do godziny 11.00, by potwierdzić swoją 

obecność i chęć wzięcia udziału w turnieju.  

2. Zastrzega się, iż Uczestnik ma prawo do maksymalnie jednego uczestnictwa w Konkursie.  

3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu 

warunków określonych powyżej.  

4. W Konkursie pod nazwą „Turniej FIFA 23” odbywającym się w dniu 25.02.2023 r. w Forum Koszalin od godziny 11.00 

do 19.00 może wziąć udział maksymalnie 64 Uczestników. Uczestnictwo w tym przypadku reguluje zasada kolejności 

zgłoszeń do punktu prowadzenia konkursu. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa do momentu 

wyczerpania limitu 64 Uczestników. 

 

§ 5 

ZASADY PROWADZENIA ROGRYWKI 

 

1. Rozgrywka jest prowadzona tylko i wyłącznie na sprzęcie przygotowanym do przeprowadzenia Konkursu. W skład 

zestawów wchodzą:  

1)  pierwszy zestaw: telewizor 75 cali, konsola do gry Xbox One, 2 pady przeznaczone do konsoli Xbox One oraz 

Gra FIFA 23; 

2)  drugi zestaw: telewizor 75 cali, konsola do gry Xbox One, 2 pady przeznaczone do konsoli Xbox One oraz Gra 

FIFA 23. 

2. Rozgrywka polega na rozegraniu przez Uczestników meczu w piłkę nożną w Grze FIFA 23 na zestawie sprzętowym 

przygotowanym do przeprowadzenia Konkursu. 

3. Czas trwania rozgrywki (mecz piłkarki) wynosi 8 minut – dwie połowy po 4 minuty, dodatkowo gdy dwie połowy 

nie wyłonią zwycięzcy, Uczestnicy rozgrywają fazę rzutów karnych w liczbie 5 rzutów karnych dla każdego z 

Uczestników. 

5. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem rozgrywki ma pełną swobodę w wyborze zespołu piłkarskiego, którym rozegra 

mecz piłkarski. 

4. Uczestnik nie może dokonywać zmian w ustawieniach rozgrywki, zmiany zawodników w drużynach oraz zmian w 

parametrach sprzętu. 
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5. Jeśli liczba Uczestników, którzy zgłoszą się do turnieju, uniemożliwi przeprowadzenie pełnego turnieju w trybie 

pucharowym, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasady przeprowadzenia turnieju na „każdy z każdym” 

na dowolnym etapie turnieju. 

 

 

§ 6 

NAGRODY 

 

1. W Konkursie Organizator przewidział łącznie 67 Nagród: 

1) Nagroda I stopnia – 1 (słownie: 1 sztuka) konsola Xbox Series X o wartości jednostkowej 3444 zł brutto wraz z 

dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 378,84 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego; 

2) Nagroda II stopnia – 1 (słownie: jedna sztuka) Gra FIFA 23 o wartości jednostkowej 516,60 zł brutto; 

3) Nagroda dodatkowa dla każdego Uczestnika turnieju, tj. 64 osób: po jednej sztuce piłki do gry w piłkę nożną dla 

każdego Uczestnika turnieju o wartości jednostkowej 98,40 zł brutto.  

2. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 10258,20 zł brutto (słownie dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 

osiem złotych dwadzieścia groszy). 

3. Pula Nagród jest ograniczona i określona w ust. 1 powyżej. Po wyczerpaniu liczby Nagród Uczestnikom Konkursu nie 

przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.  

4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej 

ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.  

5. Przychód uzyskany z tytułu Nagród w ramach Konkursu przekraczających wartość 2000 złotych podlega 

opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.). Płatnikiem 

podatku, o którym mowa powyżej, jest Fundator. Przed wydaniem Nagrody Fundator pobierze od każdego Laureata 

Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której  mowa w ust. 1 

powyżej, do czego Uczestnik upoważnia Fundatora. 

 

§ 7 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

 

1. Po wykonaniu czynności określonych w par. 4 ust. 1 Regulaminu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do 

wzięcia udziału w turnieju FIFA 23. 

2. Aby wziąć udział w turnieju FIFA 23, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności w podanej poniżej 

kolejności: 

1) udać się do miejsca przeprowadzania turnieju FIFA 23 przy Stoisku promocyjnym i wyrazić zgody na wzięcie 

udziału w turnieju – po wyrażeniu zgód Uczestnik otrzymuje możliwość wzięcia udziału w turnieju FIFA23;  

2) zapoznać się z niniejszym Regulaminem, zasadami przeprowadzania turnieju; 

3) oczekiwać na swoją kolej gry w Grę FIFA 23 podczas trwania turnieju w dniu 25.02.2023 r.; 

4) rozegrać mecz w FIFA 23 zgodnie kolejnością zawartą na liście Uczestników oraz sposobem prowadzenia 

rozgrywki zgodnie z § 5; 

5) przejść przez cały turniej rozgrywany w systemie pucharowym; 

6) wziąć udział w turnieju i/lub zdobyć jedno z dwóch pierwszych miejsc określających wynik turnieju. 

3. W Konkursie Nagrody przyznawane są za okres dzienny 25.02.2023 r. 

Liczba i wartość nagród dostępnych do wygrania w określonym dniu Konkursu są przedstawione w poniższej tabeli. 

 

 

Data Liczba i rodzaj Nagród przewidzianych w danym dniu Konkursu  
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1 x Nagroda I stopnia 
1 x Nagroda II stopnia 

64 x Nagroda dodatkowa 
 

 

4. Otrzymanie Nagrody jest uzależnione od osobistych umiejętności i predyspozycji Uczestników Konkursu.  

5. Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni założenia niniejszego Regulaminu i uzyska jedno z dwóch pierwszych miejsc 

w turnieju przeprowadzonym w systemie pucharowym, jest uprawniony do otrzymania Nagrody. Uczestnicy są 

nagradzani za uzyskanie określonego miejsca, zgodnie z opisem poniżej: 

1) uzyskanie pierwszego miejsca w Turnieju FIFA 23 uprawnia do odbioru Nagrody I stopnia; 

2) uzyskanie drugiego miejsca w Turnieju FIFA 23 uprawnia do odbioru Nagrody II stopnia; 

3) wzięcie udziału w Turnieju FIFA 23 uprawnia do odbioru 1 sztuki Nagrody dodatkowej.  

6. W turnieju zgodnie z systemem pucharowym są eliminowani kolejni Uczestnicy, by w ostatecznej rozgrywce – finale 

– wyłonić pierwsze oraz drugie miejsce uprawniające do odbioru Nagrody pierwszego lub drugiego stopnia. 

7. Odbiór Nagrody dodatkowej nie wymaga uzyskania określonego miejsca w Turnieju FIFA 23 – wystarczy, że Uczestnik 

weźmie udział w Turnieju FIFA 23. 

8. Jeśli liczba Uczestników, którzy zgłoszą się do turnieju, uniemożliwi przeprowadzenie pełnego turnieju w trybie 

pucharowym, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasady przeprowadzenia turnieju na „każdy z każdym” 

na dowolnym etapie turnieju. 

9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.  

10. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli: 

1) nie dopełni któregoś z warunków Regulaminu lub 

2) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody. 

11.Organizator sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem 

na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 

 

§ 8 

WYDANIE NAGRÓD 

 

1. Nagrody są wydawane Laureatom bezpośrednio po zakończonym turnieju w Grę FIFA 23 przez pracownika 

obsługującego turniej w dniu wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Podczas wręczania Nagrody pracownik przekaże Laureatowi protokół odbioru/wydania Nagrody (zwany dalej „PON-

em”), który przed odbiorem Nagrody Laureat Konkursu powinien podpisać. W przypadku odmowy przez Laureata 

Konkursu podpisania PON-a, pracownik ma prawo nie wydać Nagrody, a Nagroda taka pozostanie do dyspozycji 

Organizatora. PON stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 9 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1. O wniesieniu reklamacji decyduje data jej wpływu do Organizatora.  

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać w trakcie trwania Konkursu, a reklamacje dotyczące 

Nagród najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Nagrody. 

3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników Konkursu. W przypadku 

nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed 

sądem powszechnym. 

4. Reklamację rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

Konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.  

5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to zawiadomienie Uczestnika 

o wyniku reklamacji). 



     

Strona 5 z 8 

 § 10 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

 

1. Dane osobowe Laureatów Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz rozporządzeniem 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 i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania 

ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz 

wydania Nagród. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator: 

3D Studio sp.j. z siedzibą w Pile przy ul. Przemysłowej 7, 64-920 Piła, NIP: 764 264 03 31. 

3. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, które są przetwarzane w związku z 

organizacją Konkursu poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności.  

4. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 

świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby 

nieuprawnione danych osobowych zebranych w celu przeprowadzenia Konkursu. 

5. Dane osobowe zostaną wykasowane w sposób trwały po przekroczeniu terminu 26.02.2023 r. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stoisku promocyjnym, pod adresem https://www.forum-koszalin.pl/ 

oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu, w stosunku do którego 

powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem, po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

  

https://www.forum-koszalin.pl/
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

Treść zgody obowiązkowej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „TURNIEJ 

FIFA 23”. Przetwarzanie danych podanych poniżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego 

Konkursu jest Organizator: 3D Studio sp.j. z siedzibą w Pile przy ul. Przemysłowej 7, 64-920 Piła. 

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Zostałem/am poinformowany/a, 

że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, jak również usunięcia.  

 

 

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, galerii handlowej: Forum Koszalin, ul. 

Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin ani właściciela lub też Zarządcy galerii handlowej, jak również najbliższym 

członkiem ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione.  

Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a, a także akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu urządzanego pod nazwą 

„TURNIEJ FIFA 23”, jednocześnie dokonuję zapisu do udziału w turnieju jako Uczestnik Konkursu pod nazwą „TURNIEJ 

FIFA 23”. 

 

 

 

 

 

Data, podpis Uczestnika 
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Lista Uczestników Konkursu 

 

Data udziału w 

Konkursie 
Imię i nazwisko Uczestnika 

Zgoda obowiązkowa (czytelny podpis osoby 

pełnoletniej lub opiekuna prawnego 

uczestnika niepełnoletniego ) 
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Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY (PON) 

 

NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: TURNIEJ FIFA 23 

ORGANIZATOR: 3D SUTDIO 

TYP AKCJI: TURNIEJ FIFA 23 

RODZAJ: GRA NIELOSOWA 

 

 

Stopień Nagrody: ……………………………………………………………… 

 

 

Rodzaj Nagrody: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA (ZGODA OBOWIĄZKOWA) 

Przyjmuję do wiadomości, iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową Nagrodą, zostanie w 

całości przeznaczona na podatek dochodowy od Nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego 

odprowadzi Fundator, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a w szczególności 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).  

 

 

 

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA 

Organizator oświadcza, iż dokonuje potrącenia należności z tytułu podatku od Nagrody z przysługującej Laureatowi 

kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej. Podanie danych osobowych w PON jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 

otrzymania Nagrody. Protokół Laureat powinien osobiście podpisać. Bez podpisania niniejszego protokołu wydanie 

Nagrody nie będzie możliwe. 

 

 

 

Potwierdzam odbiór Nagrody w Konkursie własnoręcznym podpisem. Nagrodę odebrałem/am osobiście. 

 

 

 
 
 
Miejscowość, data, podpis Uczestnika 
 

 

 

 

 

 

 


