
Regulamin konkursu KUP ZEGAREK i ZAGRAJ Z MISTRZAMI ŚWIATA 

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Morwa Olga Gill-Sobota, ul. Korabnicka 43, 32-050 Skawina, NIP: 

7712341913 

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.  

3. Konkurs prowadzony jest na fanpagach autoryzowanych sprzedawców zegarków Aerowatch oraz 

drużyn Polskiej Ligii Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki  (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na 

stronach internetowych i w salonach autoryzowanych sprzedawców zegarków Aerowatch.  

4. Warunki uczestnictwa:-.  

- zakup zegarka Aerowatch w okresie od 01.11.2022 roku do 31.12.2022 roku w 

autoryzowanym polskim sklepie sprzedającym zegarki Aerowatch, których wykaz dostępny 

jest pod linkiem https://aerowatch.pl/sklepy/ oraz przesłanie czytelnego skanu dowodu 

zakupu na adres mailowy aero@aerowatch.pl  

- przesłanie, wraz z paragonem, hasła łączącego Aerowatch i koszykówkę  

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat 

 

6. Konkurs trwa od 01.11.2022 do 31.01.2022 do godziny: 23:59:59 

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.01.2021 za pośrednictwem FanPage 

https://www.facebook.com/AerowatchPoland oraz w odpowiedzi na maile zgłoszeniowe 

zwycięzców.  Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebook’a.  

7. Zwycięzcą konkursu zostaną 4 osoby, których hasła łączące Aerowatch z koszykówką zostaną 

uznane za najciekawsze. Zwycięzcę wybierze 4-osobowe jury złożone z przedstawicieli marki 

Aerowatch w Polsce, PZKosza i zawodników 3x3. 

8. Zwycięzcy Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości e-mail. 

9. Nagrodą w konkursie jest sparing z udziałem mistrzów świata U23 w koszykówce 3x3. 

10. Sparing odbędzie się w formule 2 zawodników/ 2 zwycięzców konkursu przeciw 2 zawodników/2 

zwycięzców konkursu. 

11. Warunkiem uzyskania nagrody jest dostosowanie swojego terminu i miejsca zagrania sparingu do 

terminu i miejsca w którym Mistrzowie Świata rozgrywać będą turniej w Polsce. 

12. W przypadku braku możliwości dopasowania się do terminu i miejsca, nagroda przepada na rzecz 

innej osoby wskazanej przez organizatora. 

13. O miejscu i terminie Zwycięzcy zostaną poinformowani odpowiednim e-mailem. 

13. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na swoim Fanpage.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przepada.  

https://aerowatch.pl/sklepy/
mailto:aero@aerowatch.pl
https://www.facebook.com/AerowatchPoland


16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane podczas przystąpienia 

do konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,  

któremu przyznano nagrodę lub ustawienia prywatności uniemożliwiające odnalezienie zdjęcia. 

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.  

18. Reklamacje. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia wyłonienia Zwycięzcy. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków 

prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs” . Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie 

w terminie 30 dni. 

19. Postanowienia końcowe. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą 

rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 

będzie zamieszczona na Fanpage. 


