REGULAMIN AKCJI
„KIBICU! ZMALUJ COŚ Z BRACKIM”
1. [Postanowienia ogólne]
1.1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, ustala się następujące znaczenie pojęć:
a) Akcja – oznacza niniejszą akcję pod nazwą „Kibicu! Zmaluj coś z Brackim”, organizowaną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) Podmiot Zlecający Akcję: Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu,
ul. Browarna 88, 34-300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000004429, wysokość kapitału zakładowego: 12.550.000 PLN, NIP 55321-98-703.
c) Organizator Akcji – Arkadiusz Stolarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
A.S. PRODUCTION z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 67, NIP: 6161117934, REGON:
191842541, działający na zlecenie Podmiotu Zlecającego Akcję;
d) Beneficjent Akcji - KLUB SPORTOWY GKS 1962 JASTRZĘBIE S.A.
e) Uczestnik Akcji – osoba określona w pkt 5 poniżej;
f) Regulamin Akcji – niniejszy regulamin Akcji, którego treść dostępna jest w siedzibie
Organizatora Akcji, siedzibie Podmiotu Zlecającego Akcję oraz na Stronie Internetowej;
g) Strona Internetowa – oznacza internetowy portal pod adresem www.brackiepils.pl/akcjamural , na którym zamieszczone będą informacje o Akcji, jej przebiegu i
wyniku oraz Regulamin Akcji.
2. [Zasięg i czas trwania Akcji]
2.1. Akcja trwa od dnia 21 października 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku.
2.2. Akcja jest organizowana w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, w następujących lokalizacjach:
a) Stadion miejski w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14b, Jastrzębie-Zdrój
b) Pub Klubowa'62, ul. Harcerska 1b, Jastrzębie-Zdrój
3. [Cel Akcji]
3.1. Głównym celem akcji jest promocja i wsparcie drużyny piłkarskiej GKS Jastrzębie poprzez
sfinansowanie i realizację przez Podmiot Zlecający Akcję muralu poświęconego drużynie
piłkarskiej GKS Jastrzębie.
3.2. Celem Akcji jest również promocja produktów oferowanych przez Podmiot Zlecający Akcję
– piwa Brackie Pils.
4. [Ogólne zasady Akcji]
4.1. Aby wziąć udział w Akcji, należy – w okresie obowiązywania Akcji – wrzucić dowolną ilość
kapsli od piwa Brackie Pils do 3 (trzech) specjalnie oznaczonych urn, znajdujących się w
lokalizacjach, o których mowa w pkt 2.2 powyżej.
4.2. Akcja polega na tym, aby zapełnić wszystkie urny kapslami od piwa Brackie Pils powyżej
wyznaczonej linii.
4.3. Jeśli po zakończeniu okresu obowiązywania Akcji zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
a) urny zostaną zapełnione kapslami powyżej wyznaczonej linii;

b) co najmniej 90% wszystkich kapsli będą stanowiły kapsle od piwa Brackie Pils,
Podmiot Zlecający Akcję zobowiązuje się sfinansować i wykonać mural dla piłkarzy GKS
Jastrzębie od kibiców klubu, na przestrzeni udostępnionej przez Beneficjenta.
4.4. Dokładna lokalizacja muralu, jego projekt oraz warunki wykonania muralu zostaną uzgodnione przez Podmiot Zlecający Akcję z Beneficjentem Akcji, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 4.3 powyżej.
4.5. Mural zostanie wykonany wiosną 2020 roku. Dokładny termin będzie uzależniony od panujących warunków atmosferycznych.
4.6. Podmiot Zlecający Akcję może powierzyć wykonanie muralu osobom trzecim.
4.7. Organizator Akcji zobowiązuje się do:
a) Ustawienia 23urn w lokalizacjach wskazanych w pkt 2.2 powyżej;
b) Czuwania nad przebiegiem Akcji;
c) Rozstrzygnięcia Akcji;
d) Poinformowania o wyniku Akcji na Stronie Internetowej, w terminie 14 dni od zakończenia Akcji.
4.8. Otwarcie urn i sprawdzenie czy spełnione zostały warunki wskazane w pkt. 4.3. nastąpi
komisyjnie najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Akcji. W skład 3 osobowej komisji wejdą przedstawiciel Organizatora, Podmiotu Zlecającego Akcję oraz Beneficjenta.
5. [Uczestnicy Akcji]
5.1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
5.2. Udział w Akcji jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu
Akcji.
5.3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. [Postanowienia końcowe]
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Akcji. W przypadku wprowadzenia zmiany, Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie na Stronie
Internetowej.
6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Akcji stosuje się odpowiednie
przepisy prawa.
6.3. W przypadku pytań związanych z przebiegiem Akcji, zapytania należy kierować na adres
mailowy akcjamural@brackiepils.pl .
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