REGULAMIN KONKURSU „WSPÓLNY ADRES ERGO ARENA”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wspólny Adres ERGO ARENA” jest Spółka Zarządzająca ERGO
ARENA Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
2. Celem konkursu jest wybranie nazwy Placu – nowego wspólnego gdańsko-sopockiego
adresu przy, którym zlokalizowana jest ERGO ARENA. Osoba, która przedstawi
zwycięską propozycję w terminie 10.05 – 24.05 i zostanie wylosowana otrzyma nagrodę
– podwójne zaproszenie na koncert Erykah Badu.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które do dnia 24.05 2011 r. do
godz. 15.00 prześlą listownie, lub na adres e-mail: wspolnyadres@ergoarena.pl lub
złożą w punktach obsługi mieszkańców UM w Gdańsku i Sopocie propozycje nazwy
wspólnego adresu.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie kapituły konkursowej, oraz pracownicy
ERGO ARENA.

II.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

WARUNKI KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 10.05.2011 r. i trwa do dnia 5.06.2011 r. Konkurs podzielony
jest na dwa etapy. Pierwszy etap trwa od 10.05 – 24.05. Na tym etapie powołana jest
komisja konkursowa w 10-osobowym składzie: Prezydent Gdańska i Sopotu, dwóch
przedstawicieli UM, 1 przedstawiciel sponsora tytularnego, 1 przedstawiciel hali, 1
przedstawiciel klubu Trefl, prezes SM Osiedle Młodych, sportowiec z Gdańska,
sportowiec z Sopotu.
Podstawą uczestnictwa w konkursie jest przesłanie propozycji nazwy adresu z danymi
autora:
- pocztą na adres: ERGO ARENA ul.Gospody 37, 80-344 Gdańsk,
- pocztą elektroniczną: wspolnyadres@ergoarena.pl
- wypełnienie kuponów i wrzucenie ich do urn, które znajdują się w UM w Gdańsku i
Sopocie
W konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia zawierające dane osobowe,
oraz oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich na rzecz organizatora - Spółki
Zarządzającej ERGO ARENA Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
Zadaniem kapituły jest wybranie spośród nadesłanych propozycji pięciu, które zostaną
poddane pod głosowanie na portalu www.trojmiasto.pl.
Kapituła konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania 5 propozycji.
W drugim etapie 5 lub mniej propozycji zarekomendowanych przez kapitułę poddane
zostanie pod głosowanie. Głosowanie internetowe trwa od 23.05 – 30.05.2011 r.

7.

Wygrywa ta propozycja, która otrzyma największą liczbę głosów. Głosować można raz z
jednego IP komputera.
Organizator konkursu rekomenduje zwycięską propozycje Radom Miast Gminy Gdańsk
i Gminy Sopot, wniosek o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

III.
1.

2.
3.
4.
5.

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której propozycja uzyskała największą liczbę
głosów w głosowaniu internautów i wylosowana została podczas oficjalnego
zakończenia konkursu do 30.06.2011r
Nagroda przyznana zostanie przez Kapitułę Konkursową.
Wśród pozostałych uczestników konkursu wylosowane zostanie 10 nagródupominków.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 5.06 na stronach internetowych:
www.ergoarena.pl; www.trojmiasto.pl, www.gdansk.pl www.sopot.pl
Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość
pieniężną.
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NAGRODA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Organizator informuje, że zgodnie z art.24 ust.1, pkt.4 Ustawy o ochronie danych
osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi konkursu
przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.
Zwycięzca konkursu zgadza się w przypadku wygrania nagrody na opublikowanie
swoich danych (imienia , nazwiska i miejscowości zamieszkania) na stronach
internetowych: www.ergoarena.pl; www.trojmiasto.pl, www.gdansk.pl www.sopot.pl i
w innych środkach masowego przekazu.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

