
Zał.2 Regulamin konkursu „Hole-in-one” 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 

konkurs pod nazwą „Hole-in-one” (dalej: „Konkurs”), organizowany podczas turnieju XXVII 

Polonia Cup na terenie Amber Baltic Golf Club w Kołczewie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Higasa Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a/24, 80-307, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000871399, NIP 5842799213, 

REGON 387590065, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN (dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników XXVII Polonia Cup 

(Polonia Cup by Higasa), którzy zakwalifikują się do finałowego dnia turnieju zgodnie z 

regulaminem turnieju opublikowanym na stronie http://www.abgc.pl/turnieje/xxvii-polonia-

cup (dalej: „Uczestnik”) 

4. Turniej XXVII Polonia Cup odbędzie się w dniach  4-6 sierpnia 2022 r.  

5. Konkurs odbędzie się ostatniego dnia Turnieju XXVII Polonia Cup 2022 r.  

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Konkurs dostępny jest dla osób, które ukończyły 18 lat. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć wspólnicy, członkowie zarządu, pracownicy Organizatora 

ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, konkubentów oraz 

rodziców małżonków lub konkubentów. 

3. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w Konkursie wynosi 90 osób. W przypadku 

większej ilości chętnych i uprawnionych do udziału w Konkursie obowiązuje kolejność 

zgłoszeń. 

4. W trakcie trwania Konkursu każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna próba trafienia piłką 

golfową do dołka nr 14 przy zachowaniu zasad gry w golfa. W przypadku oddania więcej niż 

jednego strzału do dołka nr 14 lub wykonania strzału próbnego, Uczestnik zostanie 

natychmiast wykluczony z udziału w Konkursie przez Organizatora. 

5. Próby nie są nagrywane przez Organizatora.   

6. Wymagana odległość, którą obowiązani są zachować Uczestnicy od dołka nr 14 wynosi 109 m 

dla mężczyzn oraz 94 m dla kobiet.  

7. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, aby ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, a także 

fotografie i wideorelacja przedstawiające ich wizerunek podczas udziału w Konkursie, zostały 

upublicznione na stronie internetowej www.higasa.pl oraz w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora (Facebook, Instagram, LinkedIn). Zamieszczenie tych 

danych oraz wizerunku nastąpi nieodpłatnie i bezterminowo. 

8. Poprzez udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu wyrażają zgody na wykorzystanie ich 

wizerunku w zakresie, o którym mowa powyżej w ust. 7. Jest to warunkiem udziału w 

Konkursie i otrzymania Nagrody. 

 

§ 3. ZWYCIĘZCA 

 

1. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który jako pierwszy, jednym uderzeniem trafi piłką golfową do 

dołka nr 14 (dalej: „Zwycięzca”). 



2. Potwierdzenie zwycięstwa w Konkursie nastąpi przez 2-osobowę Komisję powołaną przez 

Organizatora. 

 

§ 4. NAGRODA 

 

1. W ramach Konkursu Organizator przewidział następującą Nagrodę rzeczową: nowy skuter 

wodny Jamaha FX Cruiser SVHO z przyczepką (dalej: „Nagroda”). Szczegółowa specyfikacja i 

opis wyposażenia ww. skutera stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Dealerem marki Yamaha dostarczającym skuter jest: Moto 46 Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin (dalej: „Dealer”).  

3. Organizator oświadcza, że skuter stanowiący Nagrodę zostanie dostarczony dopiero po 

wyłonieniu Zwycięzcy w Konkursie, w ciągu 60 dni roboczych po wyłonieniu Zwycięzcy, na co 

Uczestnik przystępując do Konkursu niniejszym wyraża zgodę. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostarczeniu Nagrody, chyba, że jest to 

opóźnienie powstałe z jego wyłącznej winy. 

4. Ostateczna wartość Nagrody wynosi 124.000,00 zł brutto.  

5. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się pokryć należny podatek dochodowy od wygranej w 

Konkursie w wysokości 10% Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t.j.).  

6. Organizator oświadcza, że należny od Nagrody podatek, który Zwycięzca zobowiązany będzie   

przekazać Organizatorowi przed obiorem nagrody, wyniesie nie więcej niż 15.000 zł.  

Ostateczna wysokość podatku do zapłaty zostanie określona przez Organizatora i przekazana 

do wiadomości Zwycięzcy w ciągu 30 dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy. Zwycięzca 

zobowiązuje się przekazać kwotę należnego podatku Organizatorowi w ciągu 3 dni roboczych 

od daty otrzymania informacji o kwocie podatku do zapłaty. Po otrzymaniu kwoty należnego 

podatku Organizator zobowiązuje się go odprowadzić we właściwym terminie do właściwego 

urzędu skarbowego oraz złożyć stosowną deklarację podatkową.  

7. Wydanie Nagrody jest uzależnione od uprzedniego przekazania przez Zwycięzcę kwoty 

należnego podatku Organizatorowi Konkursu oraz dodatkowych danych osobowych w postaci 

adresu zamieszkania i numeru PESEL oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach 

podatkowo-rachunkowych. W przypadku niespełnienia powyższych warunków przez 

Zwycięzcę w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania od Organizatora w tym zakresie, 

Zwycięzca traci bezpowrotnie uprawnienie do otrzymania Nagrody. 

8. Odbiór Nagrody będzie możliwy po wcześniejszym zawiadomieniu tym Zwycięzcy przez 

Organizatora, w siedzibie Dealera pod adresem: ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin. 

9. Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny towar. Zwycięzcy Konkursu nie 

przysługuje również żądanie wydania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody w jej miejsce. 

 

§ 5. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach Konkursu jest Higasa Club Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000871399 kontakt 

biuro@higasa.pl, tel. 734-732-528. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w tym na 

opublikowanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej 

Higasa Club Sp. z o.o. www.higasa.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, 

Instagram, LinkedIn). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawienia. 

mailto:biuro@higasa.pl


3. Dane osobowe Higasa Club Sp. z o.o. przetwarza zgodnie z postanowieniami ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) RODO i 

polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, opublikowania informacji o zwycięzcy Konkursu, wypełnienia 

obowiązków prawnych, a także w celach rachunkowych i podatkowych. 

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Higasa Club Sp. z o.o. doradcy prawni, księgowi, 

Dealer Moto 46 Sp. z o.o oraz organizator turnieju XXVII Polonia Cup. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a także po jej zakończeniu 

w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu.   

6. Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe, aby móc stać się Uczestnikiem 

Konkursu: imię i nazwisko. W przypadku niepodania w/w danych i/lub braku zgody na ich 

przetwarzanie przez Higasa Club sp. z o.o. nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

7. Zwycięzca Konkursu oprócz danych wymienionych w ust. 6 powyżej zobowiązany jest podać 

następujące dane osobowe: adres zamieszkania, numer PESEL. W przypadku niepodania w/w 

danych i/lub braku zgody na ich przetwarzanie przez Higasa Club sp. z o.o. nie jest możliwe 

otrzymanie nagrody w Konkursie. 

8. Uczestnik ma prawo dostępu, sprostowania, uaktualnienia lub usunięcia danych lub też 

ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

9. Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

warunków Konkursu i zapoznaniem się z treścią Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.higasa.pl  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzeniem niniejszego 

Konkursu rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w 

szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. 

 


