
 
 

REGULAMIN AKCJI „KORZYŚCI Z KARTĄ SGB” 
(zwany dalej „Regulaminem”) 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji Promocyjnej „Korzyści z Kartą SGB” (dalej: „Akcja 

Promocyjna”) oraz zasady jej przebiegu (dalej: „Regulamin”). 

1.2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-

320), przy ulicy Bułgarskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem: 0000116034, posiadająca numer NIP: 787-19-38-871, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.3. Akcja promocyjna trwa od 9 grudnia 2016r. do wyczerpania puli nagród. 

1.4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
2. NAGRODY 

  
2.1. Nagrodami za udział w Akcji promocyjnej są zniżki kwotowe oraz procentowe na następujące produkty: 

a) Koszulki meczowe pierwszej drużyny 2016/2017 -50zł (słownie: minus pięćdziesiąt złotych) 
b) T-shirt kod kreskowy -50% (słownie: minus pięćdziesiąt procent) 
c) Szalik Bułgarska -50%  (słownie: minus pięćdziesiąt procent) 
d) Szalik Lech Poznań -50% (słownie: minus pięćdziesiąt procent) 
e) Rabat w wysokości 50% na bilety wstępu na mecze Lecha Poznań rozgrywane na INEA Stadionie w 

Poznaniu, obowiązujące na mecze ligowe w ramach rozgrywek Ekstraklasy  z wyłączeniem biletów do 
Strefy Premium, a także biletów na spotkanie Lech Poznań vs. Legia Warszawa; 

f) Zestawy cateringowe hod-hog + Lech Pils/Coca-cola -10 zł (słownie: minus dziesięć złotych) 
2.2. Promocja „Korzyści z Kartą SGB”  przy zakupie biletów meczowych nie łączy się z innymi promocjami oraz 

voucherami zniżkowymi (oprócz voucherów prezentowych oraz kart podarunkowych) 
2.3. Rabat na produkty handlowe obowiązuje od pierwszej ceny. Zniżki i rabaty na gadżety klubowe nie łączą 

się.  
2.4. Liczba nagród jest ograniczona. 

 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
3.1. Ceny promocyjne przysługują wyłącznie w przypadku opłacenia transakcji zakupu za pomocą Karty Kibica 

MasterCard PayPass. 
3.2. Każda osoba ma prawo do jednorazowego zakupu gadżetów klubowych przy użyciu jednej Karty Kibica 

SGB-KKS Lech Poznań w okresie trwania Akcji. Zakupu w ramach Akcji dokonać można w sklepie Stacja 

Kolejorz na Stadionie oraz oficjalnych sklepach Lecha Poznań. 

3.3. Akcja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi na zakup biletów, poza możliwością skorzystania 

Vouchera Prezentowego Lecha Poznań albo Karty Podarunkowej Lecha Poznań na zasadach określonych 

w odrębnym regulaminie; 

3.4. Akcja promocyjna dotyczy biletów w kategorii cenowej „Normalny” i „Ulgowy” i jest naliczana na 

podstawie ceny obowiązującej w przedsprzedaży, tj. do dnia poprzedzającego termin spotkania; 

3.5. Uczestnik Akcji może zakupić maksymalnie 9 biletów korzystając z Akcji na jedno spotkanie, przy czym 

właścicielem jednego z nich musi być sam Uczestnik; 

3.6. Zakupu biletów w ramach Akcji można dokonać w kasach biletowych na terenie INEA Stadionu w 

godzinach otwarcia z wyłączeniem dwóch godzin przed rozpoczęciem spotkania, a także w Klubowych 

Punktach Sprzedaży Biletów, których pełna lista dostępna jest na oficjalnej stronie biletowej Lecha 

Poznań, w godzinach ich otwarcia; 

3.7. Zestawy cateringowe można nabywać za pośrednictwem Karty Kibica SGB-KKS Lech Poznań w punktach 

gastronomicznych na terenie INEA Stadionu. 



 
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator. Organizator 
przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz komunikowania się z 
Uczestnikami. 

4.2. Organizator dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, w szczególności przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

4.3. Organizator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających, o których mowa w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w 

szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia 

danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej 

ustawy. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

5.1. Wszelkie informacji o Akcji dostępne w materiałach reklamowych maja jedynie charakter informacyjny. 

5.2. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej: 

www.lechpoznan.pl.   

5.3. Przystępując do Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.  

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia z przyczyn od niego 

niezależnych, takich jak na przykład awaria techniczna; 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w Akcji jedynie Kart Kibica MasterCard 

PayPass nieuszkodzonych, podpisanych i tylko w przypadku używania ich przez właściciela, a także prawo 

do skontrolowania tożsamości osoby posługującej się Kartą Kibica MasterCard PayPass na podstawie 

dokumentu ze zdjęciem; 

5.6. Karta honorowana w promocji to Karta Kibica MasterCard PayPass, której wizualizacja znajduje się 

poniżej. 

 

 
 

 



 


