
REGULAMIN AKCJI 

„Drużyna ZAKSIAKÓW” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Drużyna ZAKSIAKÓW”. 

1.2. Organizatorem akcji „Drużyna ZAKSIAKÓW” jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu na ulicy Mostowej 1A (kod: 47-223), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000195237, NIP: 7491901407, kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł, w pełni 
wpłacony.  

1.3. Akcja prowadzona jest na terenie hali „Azoty” zlokalizowanej przy ulicy Mostowej 1A w 
Kędzierzynie-Koźlu.  

2. DEFINICJE 

2.1. Akcja - oznacza akcję „Drużyna ZAKSIAKÓW”, której warunki i zasady określone zostały w 
Regulaminie Akcji. 

2.2. Karta Drużyny – oznacza specjalny arkusz dostępny nieodpłatnie w Hali, na którym gromadzone są 
Naklejki. Karta dostępna jest w ograniczonej liczbie (250 sztuk). W przypadku dużego zainteresowania 
konkursem Organizator zastrzega prawo do zwiększenia puli kart. O ostatecznej liczbie dostępnych kart 
zadecyduje Organizator. 

2.3. Zawodnik – zawodnik drużyny Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, którego wizerunek znajduje 
się na Naklejce. 

2.4. Naklejka - oznacza znak legitymacyjny, z wizerunkiem jednego z Zawodników drużyny Grupa Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, które zbierane są na Karcie Drużyny.  

2.5. Organizator - oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji. 

2.6. Regulamin Akcji - oznacza regulamin akcji „Drużyna ZAKSIAKÓW”. 

2.7. Hala - oznacza halę Azoty zlokalizowaną przy ulicy Mostowej 1A w Kędzierzynie-Koźlu. 

2.8. Nagroda - oznacza nagrodę w Akcji będącą Smyczą, Kubkiem lub Wyjątkową Nagrodą 
Niespodzianką. 

2.9. Smycz – dedykowana smycz Drużyna ZAKSIAKÓW 

2.10. Kubek – dedykowany kubek Drużyna ZAKSIAKÓW. 

2.11. Wyjątkowa Nagroda Niespodzianka – nagrodą będzie dedykowana akcji maskotka. 

2.12. Uczestnik - oznacza niepełnoletnią osobę fizyczną biorącą udział w Akcji znajdującą się pod opieką 
prawnego opiekuna posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.  

2.13. Mecz - mecz rozgrywany przez drużynę Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w ramach rozgrywek 
siatkarskiej PlusLigi, Pucharu Polski lub siatkarskiej Ligi Mistrzów, który odbywa się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Azoty”. 

2.14. Wejściówka - bilet dający Uczestnikowi prawo do wejścia na Mecz, który odbywa się tego samego 
dnia w Hali.  



2.15. Wolontariusz - osoba będąca osobą odpowiedzialną z ramienia Organizatora za wydawanie 
Naklejek Uczestnikom. 

3. CZAS TRWANIA AKCJI 

3.1. Akcja trwa w okresie od 30.12.2022 r. do 31.05.2023 r.  

4. ZASADY AKCJI 

4.1. Uczestnicy i/lub ich opiekunowie prawni przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z 
Regulaminem Akcji. 

4.2. Uczestnik biorąc udział w Akcji, potwierdza że wraz z Opiekunem zapoznał się z Regulaminem Akcji, 
a Opiekun wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji. 

4.3. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Naklejek na zasadach określonych w Regulaminie 
Akcji. Punkty można następnie wykorzystać w sposób opisany w pkt 5 Regulaminu Akcji.  

4.4. Naklejki są zbierane przez Uczestnika na Karcie Drużyny. Naklejki naklejane są przez Wolontariuszy 
na Kartę Drużyny. 

4.5. Kartę Drużyny Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w Hali w czasie trwania Akcji.  

4.6. Naklejki przyznawane są w okresie od  30.12.2022 r. do 31.05.2023 r. według następujących zasad: 

a) godzinę przed meczem oraz do końca pierwszego seta Wolontariusze po okazaniu Wejściówek na 
mecz wklejają Uczestnikowi Naklejkę na Kartę Drużyny. Uczestnik ma prawo wybrać Zawodnika, 
którego chce mieć w swojej Drużynie ZAKSIAKÓW. 

b) W przypadku niedostępności Naklejek z wybranym przez Uczestnika Zawodnikiem lub w przypadku 
posiadania już danej Naklejki, Uczestnik powinien wybrać Naklejkę z innym Zawodnikiem. 

4.7. Jeżeli Uczestnik ma 6 lat lub mniej, wówczas powinien on okazać Wejściówkę opiekuna prawnego 
będącego z Uczestnikiem na Meczu. 

4.8. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Naklejkę za uczestnictwo w jednym Meczu. 

4.9. Organizator przewiduje 2100 Naklejek z wizerunkami Zawodników.  

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW 

5.1. Uczestnik może za okazaniem Karty Drużyny otrzymać należną mu Nagrodę: 

a) 3 naklejki – smycz Drużyny ZAKSIAKÓW. 

b) 6 Naklejek – kubek Drużyny ZAKSIAKÓW. 

c) 8 Naklejek – Wyjątkowa Nagroda Niespodzianka; 

5.2. W celu wykorzystania zebranych Punktów w sposób, o którym mowa w pkt 5.1 powyżej, Uczestnik 
musi w czasie trwania Akcji okazać Wolontariuszowi w Hali Kartę Drużyny zawierającą Naklejki w ilości 
odpowiadającej wymaganej liczbie.  

5.3. Po okazaniu Wolontariuszowi w Hali Karty Drużyny zawierającej Naklejki w ilości odpowiadającej 
wymaganej liczbie Wolontariusz wyda Nagrodę Uczestnikowi.  

5.4. Uczestnik przy odbiorze nagrody musi podać Wolontariuszowi swoje imię oraz nazwisko w celu 
weryfikacji, czy dany Uczestnik nie odebrał już wcześniej tej samej Nagrody.  



5.5. Na Karcie Drużyny okazanej przez Uczestnika Wolontariuszowi w Hali i wydaniu Nagrody Uczestnik 
może zbierać dalej Naklejki na Karcie Drużyny w celu uzyskania wymaganej liczby Naklejek do 
otrzymania kolejnych Nagród. 

5.6. Na podstawie Naklejek zebranych na jednej Karcie Drużyny Uczestnik może otrzymać każdą z 
Nagród w liczbie 1 sztuk. 

5.7. Naklejki umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kartach Drużyny nie sumują się. 

5.8. Uczestnik ma prawo do jednorazowego udziału w Akcji i odebraniu po maksymalnie jednej 
Nagrodzie z każdego typu. 

5.9. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne nagród na zasadach ogólnych określonych w 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). Dla uniknięcia 
wątpliwości precyzuje się, że Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji w odniesieniu do 
nagród. 

6. REKLAMACJE 

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres club@zaksa.pl. 

6.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich 
otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za 
pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. 

6.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie 
można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej 
zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa 
w pkt 7.2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.  

6.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w 
związku z procedurą reklamacji.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej zaksa.pl oraz w Hali. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji, o ile nie narusza to 
praw nabytych przez Uczestników. 

7.3. Informacja o zmianie Regulaminu Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej zaksa.pl 
oraz będzie dostępna w Hali.  

7.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu Akcji, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed 
wejściem w życie zmian Regulaminu Akcji. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu Akcji 
zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu Akcji, o którym mowa w pkt 7.3 powyżej.  

7.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

7.6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika odbierającego nagrodę jedynie w celach 
weryfikacji czy dany Uczestnik nie odebrał już nagrody danego typu. 

7.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążących interpretacji Regulaminu Akcji.  


