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REGULAMIN AKCJI „GIGAPANORAMA NA DERBY KRAKOWA”  

z dnia 12.10.2019 r. 

 
§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki udziału i przeprowadzenia akcji 
„GIGAPANORAMA NA DERBY KRAKOWA”  (dalej jako: „Akcja”).  

2. Organizatorem Akcji jest  LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w ul. 
Wańkowicza 3, 40-384 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w 
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000534588, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP:9542751776 oraz numer REGON 360297047,( dalej 
jako:„Organizator Akcji)”.  

3. Akcja odbywa się wyłącznie na stronie internetowej – arena360.pl/derby-krakowa-2019 zgodnie 

z zamówieniem zlecenia usługi wykonania systemu gigapanoram Arena360.pl firmie 

PENTAGON RESEARCH Konrad Pudło zarejestrowanej pod adresem 52-413 Wrocław, ul. 

Fryderyka Skarbka 3a, NIP 899-129-58-96, REGON 020538534. 
 

4. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych 

z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i podlega regułom 

zawartym w niniejszym Regulaminie. 
 

5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie 

informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  
6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.lvbet.pl 

 
7. Akcja rozpoczyna się dnia 12 października 2019 r. i trwa do dnia 12 listopada 2019 r. włącznie. 

Ewentualne bonusowe doładowanie, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, przyznane 

będą w dniach 18 października 2019 r., 28 października 2019 r. oraz 10 listopada 2019 r. 

 
§ 2 Zasady udziału w Akcji 

 
1. W Akcji może brać udział jedynie osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

jest klientem Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego 

online lub w naziemnych PPZ (zwana w treści niniejszego Regulaminu: „Uczestnik Akcji”).  
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.  
3. Udział w Akcji jest dobrowolny. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, 

 
zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż 
Uczestnik Akcji spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

 
4. Zadaniem Uczestnika Akcji jest oznaczenie się na fotografii w systemie gigapanoram 

Arena360.pl. Każdorazowo przy oznaczeniu Użytkownik wyraża osobną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Warunki korzystania z danych osobowych przez 

Organizatora zostały opisane w § 5 niniejszego regulaminu.  
5. Jeden Uczestnik Akcji może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

 
6. Organizator zweryfikuje wszystkie dane osobowe osób oznaczonych w systemie gigapanoram 

Arena360.pl pod kątem Akcji i poprawnego korzystania z nagród na stronie www.lvbet.pl. 
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§ 3 Nagrody  

1. Nagrody stanowią:  

 

a) kod doładowujący konto bonusowe Uczestnika w postaci vouchera na kwotą 10 PLN, dla 
pierwszych 1000 osób, które oznaczą się na panoramie oraz poprawnie wypełnią pola 

w okienku „WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE” 
 

b) 5 podwójnych zaproszeń VIP na mecz 15. Kolejki rozgrywek Ekstraklasy, pomiędzy Wisłą 

Kraków a Arką Gdynia dla pierwszych osób które oznaczą się kolejno jako 1, 17, 55, 120, 166 

na panoramie oraz poprawnie wypełnią pola w okienku „WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE” 

c) 5 podwójnych zaproszeń na mecz 15. Kolejki rozgrywek Ekstraklasy, pomiędzy Wisłą Kraków 

a Arką Gdynia dla pierwszych osób które oznaczą się kolejno jako 22, 456, 123, 444, 786 na 

panoramie oraz poprawnie wypełnią pola w okienku „WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE” 
 

d) 5 oficjalnych koszulek Wisły Kraków z autografami zawodników dla osób które oznaczą się 

kolejno jako 44, 333, 555, 777, 999, 5osoba na panoramie oraz poprawnie wypełnią pola w 

okienku „WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE” 
e) Plakat upamiętniający mecz Derbowy pomiędzy Wisłą Kraków a Cracovią rozegrany w dniu 
29.09.2019 roku przesłanego drogą mailową dla pierwszych 2500 osób które oznaczą się na 
panoramie oraz poprawnie wypełnią pola w okienku „WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE” 

 
2. Nagrody zostaną przesłane listownie (w przypadku koszulek) lub mailowo w formie kodu do 

wykorzystania na stronie www.lvbet.pl oraz aplikacji mobilnej LV BET. Bilety zostaną odebrane 
przez zwycięzców we wskazanym miejscu w dniu rozgrywania meczu 15. kolejki Ekstraklasy 
pomiędzy Wisłą Kraków a Arką Gdynia. Koszt przesyłki pokrywa Organizator, Uczestnik nie 
może żądać przekazania nagrody w innej formie i inną drogą niż przewidziana w Regulaminem. 
Kontakt z osobami, które zostaną nagrodzone piłkami oraz koszulkami nastąpi drogą mailową. 

 
3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za 

nagrody jak również prawo do cesji (przeniesienia) na inną osobę uprawnienia do otrzymania  
Nagrody. 

 
4. Jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1509 z późn. zm.) jest zwolniona z opodatkowania. 

 

§ 4 Odpowiedzialność  
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) niemożność wydania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora; 
 

b) podanie przez Uczestnika Akcji nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych 
osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;  

c) nieprawidłowości związane z działaniem osób trzecich; 
 

d) problemy w przeprowadzaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można 

było zapobiec;  
e) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

 
f) wszelkie nieprawidłowości w przeprowadzaniu Akcji powstałe z przyczyn technicznych (np. 

konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Organizatora. 
 

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Akcji z tytułu wszelkich szkód związanych z 
jego udziałem w Akcji ograniczona jest do wartości przysługującej mu nagrody. 

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.  
2. Udział w Akcji i podanie danych  osobowych przez Uczestnika Akcji jest dobrowolne, lecz ich 

 
brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji. 

 

3. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Akcji na 
wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną 
Akcją, dokumentowania Akcji, w tym wykonania obowiązków publicznoprawnych przez Organizatora. 
 

http://www.lvbet.pl/
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4. Odbiorcami danych są lub mogą być: Organizator, podmioty zapewniające obsługę lub 

udostępniające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi kurierskie lub 

pocztowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne. 
 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO i 

obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla celów organizacji Akcji 

oraz przekazania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Akcji. Szczegółowe 

informacje dotyczące RODO u Organizatora dostępne są pod adresem: https://lvbet.pl/pl/polityka-

prywatnosci  
 

6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 
 

7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

§ 6 Reklamacje 
 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 22 
listopada 2019 r. Decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora. 

 
2. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@lvbet.pl z 

dopiskiem GIGAPANORAMA NA DERBY KRAKOWA 
 

3. Reklamacje Uczestników Konkursu dotyczące Akcji będą rozpatrywane przez specjalnej komisji 

składającej się z 3 przedstawicieli Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja tejże komisji w sprawie rozpatrzenia 

reklamacji jest ostateczna. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana e-mailem na adres 

zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się 

nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w  
Regulaminie. 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, w tym także prawo do nieprzyznania nagrody. Zmiany nie mogą naruszać praw 

nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu będą komunikowane uprzednio 

Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób. 
 

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji przed datą 15 listopada 2019 r. 

https://lvbet.pl/pl/polityka-prywatnosci
https://lvbet.pl/pl/polityka-prywatnosci
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