
Regulamin akcji  

LODOWISKO Z GAZETĄ WROCŁAWSKĄ 

 

§ 1 

Organizatorami akcji są: 

1. POLSKAPRESSE sp. z o. o. Oddział Prasa Wrocławska we Wrocławiu, ul. św. 

Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, będąca wydawcą dziennika „Gazeta Wrocławska”, zwaną 

dalej Prasą Wrocławską. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne: 

1. Akcja jest współorganizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie  

od 27 grudnia do 3 stycznia 2012 r. 

2. Akcja polega na otrzymaniu biletów dla dwóch osób z łyżwami (wypożyczonymi na okres 

przebywania na lodowisku). Ważność biletu ustalona przez organizatora lodowiska czyli 

spółkę Wrocław212. 

3. Organizatorzy przekażą dla uczestników akcji 100 biletów. 

 

§ 3 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Aby wziąć udział w akcji należy zgłosić się do sekretariatu Gazety Wrocławskiej, 

znajdującego się przy ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław i okazać trzy różne (kolejne) 

kupony wycięte z oryginalnych wydań Gazety Wrocławskiej (nie będą honorowane 

kserokopie wyciętych kuponów), które zostaną wymienione na bilety wstępu na lodowisko. 

2. Kupony będą drukowane w Gazecie Wrocławskiej w dniach: 27, 28, 29 grudnia 2012r. 

3. Bilety będą wydawane od środy, 2 stycznia 2013 r., w godzinach 9.00-17.00 według 

kolejności zgłoszeń do ich wyczerpania, ale nie dłużej niż do 3 stycznia 2013 r. , do godziny 

17.00, w ilości dwa bilety za trzy kupony. 

4. Jednej osobie przysługuje pula maksymalnie 2 biletów. 

5. Bilety nie mogą być odsprzedawane ani wymienianie w kasach na gotówkę. 

6. Jeżeli pula 100 biletów nie zostanie rozdana w czasie trwanie akcji z kuponami (to jest do 3 

stycznia do godziny 17), w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wrocławskiej zostanie rozdana 

pozostała pula, wśród Czytelników, którzy wyślą między godziną 10.00 a 13.00 SMS-y o 

treść: lodowisko.imię i nazwisko, przy czym bilety trafią do autorów najszybciej wysłanych 



wiadomości. Pula biletów w rundzie dogrywkowej zostanie określona w poniedziałkowym 

wydaniu gazety. 

 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania akcji w siedzibie Organizatorów 

oraz na stronie www.gazetawroclawska.pl. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  

2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia akcji. Dane osobowe mogą 

być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. 

Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania 

oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy.   

3. Niniejsza akcja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest "grą 

losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których 

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania). 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Ogólnego konkursów i plebiscytów organizowanych przez 

Polskapresse oraz prawo powszechnie obowiązujące. 

 

 

http://www.gazetawroclawska.pl/

