
 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Edukujemy na 7” #NaszeMiastoNaszKlub 

  

[Definicje]  

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:   

Organizator – Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 7,  

Promocja – akcja organizowana pod nazwą „Edukujemy na 7” #NaszeMiastoNaszKlub, opisana w 

niniejszym Regulaminie,  

Regulamin – niniejszy regulamin Promocji,  

Uczestnik – podopieczny przedszkola, uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który 

otrzymał książeczkę do zbierania naklejek. 

  

 

[Postanowienia Regulaminu] 

 

1. Promocja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

podopiecznych przedszkoli, które chcą aktywnie brać udział w kreowaniu wizerunku Stadionu 

Miejskiego w Tychach jako miejsca otwartego i przyjaznego rodzinom oraz czerpać korzyści  

z szeregu bonusów i nagród. Promocja obowiązuje od dnia 24.07.2022 r. do 14.11.2022 roku.  

2. Promocja ma na celu poznawanie i propagowanie ważnych miejsc na mapie miasta Tychy, 

propagowania zdrowego trybu życia, zamiłowania do sportu oraz budowania wśród uczniów szkół 

i podopiecznych przedszkoli przywiązania do Klubu GKS Tychy.   

3. Organizator jest zobligowany do rozdysponowania planszy w kasach stadionowych (w terminach  

i godzinach otwarcia kas) oraz punktach zlokalizowanych na terenie Miasta (informacja w osobnym 

komunikacie).  

4. Uczestnicy Promocji będą mieli możliwość zbierania do planszy naklejek. Naklejki będą 

przyznawane za obecności na poszczególnych meczach - przez wolontariuszy w punktach 

mobilnych znajdujących się w trzech miejscach na promenadzie Stadionu, po okazaniu przez 

uczestnika książeczki do zbierania naklejek.   

5. Za zdobycie określonej ilości naklejek, Uczestnik ma prawo otrzymać bonusy i nagrody, według 

następującego harmonogramu:  

  

PRZECIWNIK DATA NAKLEJKA NAGRODA 

ŁKS Łódź  24.07.2022 STADION MIEJSKI BRAK 

Podbeskidzie Bielsko-Biała 06-07.08.2022 ŻYRAFA GADŻET KLUBOWY 

Wisła Kraków 13-14.08.2022 UM TYCHY BRAK 

Resovia Rzeszów 27-28.08.2022 MALUCH 
DARMOWY BILET DLA 

OPIEKUNA (1 SZT.) 

Odra Opole 10-11.09.2022 PIRAMIDA BRAK 

Skra Częstochowa 08-09.10.2022 BRAMA SŁOŃCA GADŻET KLUBOWY 

Puszcza Niepołomice 22-23.10.2022 FONTANNA BACZ BRAK 

Ruch Chorzów 05-06.11.2022 BROWAR GADŻET KLUBOWY 

Chojniczanka Chojnice 12-13.11.2022 TROLEJBUS NAGRODA SPECJALNA 



 

6. Realizacja bonusów i nagród, o których mowa w pkt 5 Regulaminu, następuje po zebraniu 

odpowiedniej liczby naklejek. Każda kolejna nagroda jest możliwa tylko po uzyskaniu wszystkich 

poprzednich naklejek.  

7. Nagrody można odebrać w punkcie kasowym przy Stadionie Miejskim w Tychach od ul. Edukacji  

w terminach otwarcia kas biletowych, przed każdym następnym meczem ligowym rozgrywanym 

na Stadionie Miejsca w Tychach. Odbiór ostatniej nagrody nastąpi podczas ostatniego meczu 

domowego w rundzie jesiennej sezonu 2022/23 w punkcie odbioru naklejek. 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnego.  

9. W kwestiach spornych, decydujący głos ma Organizator.  

10. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie KP GKS Tychy S.A. przy ul. Edukacji 7 w Tychach.  

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2022 r.  

 

 

 

23.06.2022 r. 

Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. 

  

  

  


