
REGULAMIN WYDARZENIA

„Turniej Walentynkowy dla par 2023”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem wydarzenia o nazwie „Turniej Walentynkowy dla par 2023”, zwanego dalej

„Wydarzeniem”, jest Sukcesja Bowling Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Politechniki 1, NIP:982-

037-82-51  zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Wydarzenia jest promocja bowlingu i lokalu Kręgielni Król Kul w kontekście występujących

dni okazjonalnych:

- Walentynki

3. Wydarzenie odbędzie się terminie. 14.02.2023 w godz. otwarcia lokalu.

4. Wydarzenie organizowane jest na terenie kręgielni Król Kul znajdującej się przy Al. Politechniki 1 w

C H – R „Sukcesja” IV piętro.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG WYDARZENIA

1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w dniu obowiązywania Wydarzenia

zgłoszą na recepcji Kręgielni Król Kul chęć wzięcia udziału w Wydarzeniu. Osoby poniżej 13 r. ż, a

także osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie za

pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu oprócz wymogu z §2 pkt 1 Regulaminu jest także

wynajęcie toru do gry w kręgle co najmniej na 1h (jedną godzinę) oraz wypełnienie formularza

zgłoszeniowego, a następnie przekazania go obsłudze recepcji w Kręgielni Król Kul

3. Po spełnieniu warunków wymienionych w §2 pkt 1 i 2 Regulaminu, recepcjonista zobowiązany jest

do przyjęcia zgłoszenia wraz z weryfikacją poprawności wypełnionego formularza, weryfikacji

zgłaszanego na formularzu wyniku oraz wpisania wyniku do tabeli udostępnionej w sieci internet.

4. Nagrody za udział w wydarzeniu uzależnione są od miejsca zajętego w klasyfikacji generalnej. O

zajętym miejscu decyduje liczba uzyskanych punktów przez parę uczestników. Do sumy wliczają się
dwa najlepsze wyniki uzyskane przez parę uczestników tj. pojednym najlepszym wyniku każdego z

.Nie dopuszczalnym jest wskazanie dwóch wyników tego samego uczestnika.

Nagrody w turnieju:

1 miejsce: 1h gry w kręgle do wykorzystania w dowolnym terminie w Kręgielni Król Kul w Łodzi i

voucher do tkalni zagadek.



2 miejsce: Kupon -50% na jedną godzinę gry w kręgle w Kregielni Krol Kul w Łodzi i dwa bilety do

kina Helios w CH-R Sukcesja przy ul. Politechniki 1 w Łódzi.

3 miejsce: 2x kupon na dwie gry w kręgle do wykorzystania w Kregielni Król Kul w Łodzi.

Nagroda gwarantowana – Kupon na 2 gry w kręgle do wykorzystania w Kręgielni Król Kul dla każdego

uczestnika, który weźmie udział w turnieju. Kupon wydawany jest jednorazowo, niezależnie od ilości

zgłoszonych wyników przez jednego uczestnika turnieju.

5. Nagrody za udział w Wydarzeniu wydawane są po dn. 15.02.2023. Obsługa kręgielni skontaktuje

się ze zwycięzcami turnieju za pośrednictwem przekazanych na formularzach danych kontaktowych.

6. Udział w Wydarzeniu i podanie związanych z udziałem danych niezbędnych do wzięcia udziału w

wydarzeniu jest dobrowolny ale niezbędny do wzięcia udziału w turnieju.

7. W turnieju nie mogą wziąć udziału członkowie Polskiego Związku Kręglarskiego, a także osoby

będące członkami licencjonowanych klubów bowlingowych.

§4 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia Uczestnicy

winni zgłaszać na piśmie w punkcie recepcji obiektu Król Kul.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres

Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu)

dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem na

adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty

rozpatrzenia danej reklamacji.

§5 KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest SUKCESJA BOWLING Sp. z o.o. z



siedzibą w Łodzi (93-590) ul. Politechniki 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS
pod numerem 0000673601.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym
pracownikiem, pod emailem: k.strzelecka@krolkul.pl, pod numerem telefonu 888-555-302
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. w celu zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1
lit. b RODO),

2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO),

4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej
optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o
naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

VI. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: 10 lat.

VII. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj.
naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, instytucjom określonym
przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy oraz naszym podwykonawcom
(podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

VIII. Podanie danych jest:

- niezbędne do zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy lub do wykonania
innego celu związanego z przetwarzaniem, w  celach, o których mowa w pkt III.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane
nie są profilowane.



§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w punkcie recepcji obiektu Król Kul.

2. Regulamin okazywany jest na prośbę klienta obiektu Król Kul.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w

każdym czasie bez podania przyczyny.

4. W kwestiach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie

postanowienia Regulaminu Kręgielni Król Kul.


