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REGULAMIN KONKURSU „WYTYPUJ WYNIK MECZU”  

 

§ 1 Definicje 

1. Organizator konkursu „Wytypuj wynik meczu” – oznacza  OPHARM S.A. z siedzibą: Pokrzywnica 62, 99-

120 Piątek, NIP: 5070096769, REGON: 386032452, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000934937, o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000.00 złotych 

w pełni opłaconym, zwana dalej „Organizatorem”; e-mail: info@opharm.pl, będącą jednocześnie 

sponsorem Klubu Piłkarskiego RTS Widzew Łódź.  

2. Konkurs  – oznacza konkurs „Wytypuj wynik meczu”  dotyczący wytypowania przez Uczestnika wyniku 

meczu piłkarskiego rozgrywanego w dniu 2 października 2022 r. pomiędzy drużynami klubów piłkarskich 

RTS Widzew Łódź a RKS Raków Częstochowa poprzez umieszczenie postu na koncie Facebook 

Organizatora. 

3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

4. Koszulka Widzewa – oznacza koszulkę Klubu Piłkarskiego RTS Widzew Łódź z podpisami członków 

drużyny.  

5. Zestaw produktów i gadżetów Opharm – wybrane przez Organizatora produkty oferowane w sklepie 

internetowym pod adresem: www.sklep.opharm.pl oraz gadżety reklamowane Organizatora. W skład 

zestawu produktów i gadżetów Opharm wchodzą: 12 paczek chusteczek nawilżanych Opharm Baby 

Wipes 64 szt., 2 fliżanki z logiem OPHARM, 5 smyczy z logiem OPHARM.  

6. Uczestnik - oznacza osobę fizyczną, która na warunkach określonych w Regulaminie bierze udział w 

Konkursie.  

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu „Wytypuj wynik meczu” oraz określa prawa 

i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu, 

a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Organizatora mają charakter jedynie 

informacyjny.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu oraz treści niniejszego Regulaminu, 

podczas obowiązywania Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego 

Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, w szczególności 

https://www.facebook.com/widzew.ofi/?__cft__%5b0%5d=AZUU0J7-sPABKPbTSMb7oW6LZlKrwdU5o6OcxdupFHgEqmRxUS10ZwuUkbuIsUbd_xGJjsb2vg2k3fJFr89AO4-8m6cVAtYWCVFfUrWfGSwgT9vVxMiYngqI5zMM60vVZFY&__tn__=kK-R
http://www.sklep.opharm.pl/
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wyraża zgodę na na użycie nazwy swojego konta użytkownika na portalu Facebook, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Konkurs prowadzony jest od dnia 30 września 2022 r. do dnia 2 października 2022 r. do godz. 17.30 

(termin rozpoczęcia meczu). 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

 

§ 3 Warunki i zasady udziału w Promocji na Produkty 

1. Przedmiotem Konkursu objętej niniejszym Regulaminem jest wytypowanie przez Uczestnika wyniku 

meczu piłkarskiego rozgrywanego w dniu 2 października 2022 r. pomiędzy drużynami klubów piłkarskich 

RTS Widzew Łódź a RKS Raków Częstochowa poprzez umieszczenie postu na koncie Facebook 

Organizatora. 

2. Uczestnik, który pierwszy prawidłowo wytypuje wynik meczu otrzymuje koszulkę Klubu Piłkarskiego RTS 

Widzew Łódź z podpisami członków drużyny oraz Zestaw produktów i gadżetów Opharm (tj. 12 paczek 

chusteczek nawilżanych Opharm Baby Wipes 64 szt., 2 fliżanki z logiem Opharm, 5 smyczy z logiem 

Opharm).  

3. Po zakończeniu meczu pomiędzy drużynami klubów piłkarskich RTS Widzew Łódź a RKS Raków 

Częstochowa wypytuje zwyciężcę oraz wyśle do niego na jego konto użytkownika na portalu Facebook 

prywatną wiadomość z informacją o wygranej oraz prośbą o wskazanie adresu do przesłania przesyłki 

zawierającej Koszulkę oraz Zestaw produktów i gadżetów Opharm. 

4. W przypadku braku wskazania przez Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia wysłania wiadomości w sposób 

wskazany w ust. 2 powyżej, adresu dostawy, Organizator wytypuje drugiego w kolejności Uczestnika, 

który prawidłowo wytypował wynik meczu i wyślę do jego wiadomość w sposób wskazany w ust. 2 

powyżej. 

5. W przypadku braku wskazania przez kolejnego Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia wysłania wiadomości w 

sposób wskazany w ust. 2 powyżej, adresu dostawy, Organizator zakończy Konkurs bez wysłania Koszulki 

oraz Zestawu produktów i gadżetów Opharm.   

6. Koszty wysyłki Koszulki oraz Zestawu produktów i gadżetów Opharm ponosi Organizator.  

7. Regulamin Konkursu dostępny na koncie Organizatora na portalu Facebook.  

 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w niniejszym 

Regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest OPHARM S.A. z siedzibą: Pokrzywnica 

62, 99-120 Piątek, NIP: 5070096769, REGON: 386032452, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

https://www.facebook.com/widzew.ofi/?__cft__%5b0%5d=AZUU0J7-sPABKPbTSMb7oW6LZlKrwdU5o6OcxdupFHgEqmRxUS10ZwuUkbuIsUbd_xGJjsb2vg2k3fJFr89AO4-8m6cVAtYWCVFfUrWfGSwgT9vVxMiYngqI5zMM60vVZFY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/widzew.ofi/?__cft__%5b0%5d=AZUU0J7-sPABKPbTSMb7oW6LZlKrwdU5o6OcxdupFHgEqmRxUS10ZwuUkbuIsUbd_xGJjsb2vg2k3fJFr89AO4-8m6cVAtYWCVFfUrWfGSwgT9vVxMiYngqI5zMM60vVZFY&__tn__=kK-R
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934937, o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000.00 

złotych w pełni opłaconym.  

 

§ 5 Siła wyższa 

1. Organizator ani Uczestnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za częściowe albo całkowite 

niewywiązanie się ze swoich zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowanych przez 

działanie Siły Wyższej. 

2. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się wszelkie niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy zdarzenia spowodowane działaniami o charakterze wyjątkowym, takie jak: wojna, 

mobilizacja, rozruchy, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, pandemia i inne klęski żywiołowe, 

rządowe ograniczenia prawne, powodujące braki materialne, energetyczne.  

3. Strona objęta działaniem Siły Wyższej ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym na piśmie 

drugą Stronę najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystąpienia. 

 

§ 6  Postanowienia końcowe 

1. Udziału w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Konkursu określone 

niniejszym Regulaminem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszego Konkursu i niedające się rozstrzygnąć 

ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

4. Jeżeli w warunkach Konkursu wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Konkurs obowiązuje od 30 września 2022 

r. do 2 października 2022 r. do godz. 17.30 bądź do dnia jego odwołania.   

5. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi 

wskazanymi w Regulaminie, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora - adres 

e-mail: info@opharm.pl.  

6. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia 

Organizatorowi. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w 

szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na koncie 

Organizatora na portalu Facebook.  
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