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Regulamin Akcji Promocyjnej  

„Z KLASĄ NA ZIMOWYM” 
 

 

[Definicje] 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:  

Organizator – Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 7, 

Promocja – akcja organizowana pod nazwą „Z KLASĄ NA ZIMOWYM”, opisana w niniejszym 

Regulaminie, 

Regulamin – niniejszy regulamin Promocji, 

Uczestnik – uczeń szkoły podstawowej, który otrzymał planszę do zbierania pieczątek, a jego szkoła 

zgłosiła się do udziału w Promocji. 

 

 

[Postanowienia Regulaminu] 

1. Promocja skierowana jest do szkół podstawowych i ich uczniów, którzy chcą aktywnie brać udział 

w kreowaniu wizerunku Stadionu Zimowego, jako miejsca otwartego i przyjaznego rodzinom oraz 

czerpać korzyści z szeregu bonusów i nagród. Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2022 r. do dnia 

13.01.2023 r. 

 

2. Promocja ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, zamiłowania do sportu oraz budowania 

wśród uczniów szkół przywiązania do Klubu GKS Tychy. 

 

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji jest: 

a) zgłoszenie przez szkoły podstawowe udziału w Promocji poprzez przesłanie wiadomości na 

adres e-mail: rzecznik@tyski-sport.pl do dnia 08.09.2022 roku; 

b) wiadomość, o której mowa w lit. a), powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres szkoły oraz 

określenie ilościowe zapotrzebowania na plansze do zbierania pieczątek przez Uczestników; 

c) wyrażenie zgody przez szkołę na nieodpłatną ekspozycję plakatu reklamującego Promocję 

przy wejściu do szkoły.  

 

4. Szkoły, które zgłoszą swój udział w Promocji zgodnie z postanowieniami pkt 3 Regulaminu, w dniu 

09.09.2022 r. otrzymają informację od Organizatora dotyczącą odbioru plansz do zbierania 

pieczątek, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

 

5. Przedstawiciele szkół, którzy zgłoszą się po odbiór plansz do zbierania pieczątek w terminie 

ustalonym przez Organizatora są zobligowani do ich rozdysponowania pomiędzy uczniów swojej 

szkoły. Na planszach należy umieścić numer szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza 

Uczestnik Promocji. 

 

6. Uczestnicy Promocji będą mieli możliwość zbierania pieczątek, przyznawanych za obecność na 

meczach GKS Tychy rozgrywanych na Stadionie Zimowym. 

 

7. Pieczątki za obecności na poszczególnych meczach będą przyznawane przez wolontariuszy przy 

wejściach na Stadion Zimowy, po okazaniu planszy. 

 

8. Plansza upoważnia jej posiadacza – Uczestnika Promocji do wejścia na domowe spotkania 

GKS Tychy rozgrywane do IV rundy sezonu zasadniczego 2022/2023 na Stadionie Zimowym w 

Tychach. 
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9. Uczestnicy Promocji mają możliwość zbierania pieczątek do ostatniego spotkania IV rundy sezonu 

zasadniczego 2022/23. 

 

10. W terminie 10 dni od dnia ostatniego meczu, o którym w pkt 9 Regulaminu, szkoły są 

zobligowane do zebrania plansz z pieczątkami od swoich uczniów, pogrupowania ich według 

oznaczeń klas oraz do dostarczenia ich do miejsca wyznaczonego przez Organizatora. 

 

11. Po upływie terminu na dostarczenie plansz, Organizator dokona podliczenia wszystkich pieczątek 

celem ogłoszenia zwycięskich szkół podstawowych i klas w poszczególnych kategoriach, na stronie 

internetowej oraz w kanałach social media Organizatora. Zwycięskie szkoły i klasy zostaną 

wyłonione na podstawie najwyższej ilości zebranych pieczątek. 

 

12. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:  

 

NAJLEPSZA SZKOŁA – nagroda w postaci organizacji ceremonii zakończenia roku szkolnego 

2022/2023 na murawie Stadionu Miejskiego w Tychach dla całej szkoły. 

 

NAJLEPSZE KLASY: 

I MIEJSCE: Wyjazd na dwudniową wycieczkę. Propozycje ośrodków wczasowych przedstawi 

Organizator (min. 3 ośrodki). Organizator zapewnia przejazd klubowym autokarem, nocleg i 

wyżywienie. Nadzór nad uczniami sprawują opiekunowie wyznaczeni przez szkołę. Termin wycieczki 

zostanie ustalony. 

II MIEJSCE: voucher do sztolni Królowa Luiza. Organizator zapewnia transport. Nadzór nad uczniami 

sprawują opiekunowie wyznaczeni przez szkołę. Termin zwiedzania zostanie ustalony.  

III MIEJSCE: Dzień w Parku Wodnym – zwiedzanie Parku, Wodna Akademia  wraz z pobytem w Strefie 

Rekreacyjnej. Nadzór nad uczniami sprawują opiekunowie wyznaczeni przez szkołę. Termin 

zwiedzania zostanie ustalony.  

 

13. Organizator przewiduje również nagrody dla uczniów za regularność: 

 

a) 4 obecności z rzędu na pierwszych czterech domowych spotkaniach = klubowy gadżet 

b) 8 obecności z rzędu na pierwszych ośmiu domowych spotkaniach = breloczek GKS Tychy + 

rabat do sklepu klubowego GKS Tychy 

c) 12 pieczątek w sumie za obecności = specjalny krążek klubowy „OFFICIAL GAME PUK” 

d) 14-16 pieczątek = TRENING z Hokeistami GKS Tychy  

 

14. Nagrody za regularność będą wydawane przez wolontariuszy przy wejściach na Stadion Zimowy, 

po okazaniu planszy i bezpośrednio po stwierdzeniu, iż Uczestnikowi Promocji przysługuje dana 

nagroda. 

 

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

 

16. W kwestiach spornych, decydujący głos ma Organizator. 

 

17. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Tyski Sport S.A. przy ul. Edukacji 7 w Tychach. 

 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

 


