
Regulamin konkursu 

„Twój pomysł na medal BeKSa CUP” 

 

§ 1.  

Organizator i cel  

1. Organizatorem konkursu jest Budowlany Klub Sportowy w Lublinie z siedzibą                              

ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisanym pod nr KRS 0000342873 zwany dalej 

organizatorem. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu rysunkowego (graficznego) będącego 

wzorem/inspiracją medalu z okazji organizowanych cyklicznie przez organizatora 

ogólnopolskich turniejów piłkarskich dla dzieci po  d nazwą BeKSa CUP. 

 

§ 2.  

Uczestnicy  

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich młodych piłkarzy organizatora i rodziców. 

 

§ 3.  

Warunki 

1. Projekt jednoznacznie kojarzący się z turniejem piłkarskim dla dzieci i organizatorem 

powinien zostać złożony w formacie jpg, png, pdf (zalecane formaty) lub w formie 

rysunku w dokumencie elektronicznym o rozmiarze nie mniejszym niż 512 kB na adres 

e-mail: marketing@bkslublin.pl 

2. Każdy uczestnik (członek klubu) może złożyć od 1 do 3 projektów. 

3. Projekt  powinien przedstawiać oddzielnie awers (stronę główną) oraz rewers (stronę 

odwrotną) medalu. 

4. Projekt medalu powinna cechować oryginalność, funkcjonalność, estetyka. 

5. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa powołana 

spośród członków zarządu organizatora wyłoni pięć wyróżnionych projektów.                          

W drugim etapie wyróżnione projekty zostaną poddane pod głosowanie członków 

klubu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej organizatora. Każdemu 

członkowi klubu przysługuje prawo oddania jednego głosu. 
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6. Termin składania projektów dla I etapu mija 30 kwietnia 2020 r.  

7. Komisja Konkursowa wyłania pięć wyróżnionych projektów do 3 maja 2020 r. 

8. Głosowanie na zwycięski projekt trwa od 4 maja do 10 maja 2020 r. 

9. Komisja Konkursowa ogłasza zwycięski projekt na oficjalnej stronie internetowej 

organizatora pod adresem www.bkslublin.pl do 15 maja. 

 

§ 4.  

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Nagrodami w konkursie są: 

a) nagroda główna (zwycięski projekt) kupon podarunkowy do sklepu sportowego                

o wartości 100 zł 

b) upominki wyróżnienia (4 projekty)  - upominki od sponsorów organizatora 

 

 

§ 5.  

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 zwane „Rozporządzenie 2016/679, jest 

Budowlany Klub Sportowy w Lublinie z siedzibą  ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.  

Kontakt  z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) marketing@bkslublin.pl, tel. 509 820 387. 

2. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych i wyrażenie przez niego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 

 

 

Zarząd Klubu 

 

 

http://www.bkslublin.pl/

