Regulamin Programu Junior Club dla szkół i placówek oświatowo-kulturalnych
§ 1 Warunki ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Junior Club organizowanym przez ONICO
WARSZAWA SA., z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 12a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000243759, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się
nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP:5262883859 oraz numerem REGON: 140250122
(zwaną dalej Organizatorem).
2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Program Junior Club jest skierowany do młodzieży szkolnej szkół podstawowych, liceów oraz klubów
sportowych. Celem programu jest rywalizacja w oparciu o współpracę z zespołem siatkarzy ONICO
Warszawa. Punkty będą przyznawane za udział w meczu, zakup gadżetów, zakup artykułów spożywczych
oraz za akcje społeczne, które w rywalizacji będą nazywane Jokerami.
§ 2 Punktacja
1. Punkty są przyznawane na podstawie przesłanego na adres: juniorclub@onicowarszawa.pl formularza
zgłoszeniowego na mecze ONICO WARSZAWA, rozgrywane w hali COS Torwar w sezonie 2017/2018:
• za udział w meczu:
a) PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia Rzeszów, Trefl Gdańsk, Jastrzębski
Węgiel – uczestnik otrzymuje 3 pkt.
b) Cuprum Lubin, Cerrad Czarni Radom, Indykpol AZS Olsztyn, BBTS Bielsko Biała, Aluron Virtu Warta
Zawiercie, Dafi Społem Kielce, MKS Będzin, Espadon Szczecin, GKS Katowice, Łuczniczka Bydgoszcz
– 6 pkt.
• za zakup gadżetu na meczu ONICO WARSZAWA – 1 pkt /każda kupiona rzecz;
•

za zakup artykułów spożywczych na meczu ONICO WARSZAWA – 1pkt/ każda kupiona
rzecz.

2. Każdy uczestnik otrzymuje kartę na której zbiera naklejki za zakupy w strefach kibica. Za każdą kupioną
rzecz otrzymuje jedną naklejkę. Każde 10 naklejek upoważnia do odbioru porcji popcornu gratis. Podpisaną
i zapełnioną karteczkę uczestnik zostawia w strefie kibica. Wtedy zostają mu dopisane
i wliczone do klasyfikacji ogólnej punkty.
3. Jokery są przyznawane za udział w następujących akcjach społecznych:
a) Akcja społeczna na rzecz zwierząt – zbieranie karmy lub pomoc w schronisku – 2 pkt/sezon
b) Akcja społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych – pomoc w ośrodku lub osobom indywidualnym – 2
pkt/sezon
c) Akcja społeczna na rzecz osób starszych – młodzi seniorom – zorganizowanie dla osób starszych spotkania
wraz z elementami występów artystycznych lub sportowych – 2 pkt/sezon
4. Potwierdzeniem udziału w akcji społecznej jest przedstawienie listu referencyjnego z instytucji, w której
szkoła przeprowadzała akcję społeczną, czytelny podpis dyrektora placówki, telefon osoby wystawiającej
zaświadczenie oraz spis uczniów biorących udział w akcji.

5. Uczestnik, którego klasa nie będzie mogła wziąć udziału w danym meczu, może sam zakupić bilet pod
adresem: juniorclub@onicowarszawa.pl i poinformować w mailu o swojej obecności. Mail ten będzie
podstawą do przyznania punktów za uczestnictwo w wydarzeniu.
§ 3 Kategorie
1. W ramach Programu Junior Club można zdobywać punkty w następujących kategoriach:
a) Uczeń/Uczennica – zbiera punkty za udział w meczach, zakupy w strefach kibica i jokery;
b) Klasa – suma punktów indywidualnie zgromadzonych przez uczniów danej klasy - przyznawanych za
udział w meczach i zakupy w strefach kibica;
c) Szkoła – – suma punktów indywidualnie zgromadzonych przez uczniów danej szkoły - przyznawanych za
udział w meczach i zakupy w strefach kibica;
d) Nauczyciel- suma punktów indywidualnie zgromadzonych przez uczniów z danej szkoły, zgłoszonych do
programu przez nauczyciela
§ 4 Nagrody
1. Za udział w programie Junior Club przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:
• Uczeń/Uczennica:
a) 1. miejsce – laptop;
b) 2. miejsce – rower;
c) 3. miejsce – tablet ;
d) 4. miejsce – oficjalna piłka z podpisami zawodników oraz koszulka meczowa ONICO WARSZAWA;
e) 5. miejsce – zestaw gier planszowych.
• Klasa:
a) 1. miejsce – wyjazd na mecz Ligi Światowej;
b) 2. miejsce – trening z siatkarzami ONICO WARSZAWA;
c) 3. miejsce – piłki z podpisami siatkarzy ONICO WARSZAWA;
d) 4. miejsce – zestaw gier planszowych;
e) 5. miejsce – soki owocowe Sady Wincenta.
• Szkoła:
a) 1. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 7.000 zł oraz wizyta drużyny ONICO WARSZAWA;
b) 2. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 4.000 zł oraz wizyta drużyny ONICO WARSZAWA;
c) 3. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 2.000 zł oraz wizyta wybranych siatkarzy;
d) 4. miejsce – talon na sprzęt sportowy – kwota 1.000 zł oraz wizyta wybranych siatkarzy;
e) 5. miejsce – talon na sprzęt sportowy – 500 zł;
• Nauczyciel:
a) 1. miejsce – talon w wysokości 1500 zł do wydania w sklepach sieci Decathlon, koszulka ONICO
WARSZAWA, piłka z podpisami siatkarzy;
b) 2. miejsce – talon w wysokości 500 zł do wydania w sklepach sieci Decathlon, koszulka ONICO
WARSZAWA, piłka z podpisami siatkarzy;
c) 3. miejsce – talon w wysokości 200 zł do wydania w sklepach sieci Decathlon, koszulka ONICO
WARSZAWA, piłka z podpisami siatkarzy;
d) 4. miejsce – koszulka ONICO WARSZAWA, piłka z podpisami siatkarzy;
e) 5 miejsce – zestaw gadżetów ONICO WARSZAWA.
2. W przypadku jednakowej liczby punktów w danej kategorii na poszczególnych miejscach będzie
przeprowadzony test wiedzy o piłce siatkowej. Wyniki testu zdecydują o końcowej klasyfikacji.

3. Nagrody zostaną przekazane laureatom nie później niż dwa miesiące od daty ostatniego meczu w fazie
play-off.
4. Liczba zgłoszonych z jednej klasy dzieci nie może być większa niż 30 osób.
5. Każda szkoła, która pojawi się na domowych meczach ONICO WARSZAWA trzykrotnie otrzyma nagrodę
w postaci treningu z Pawłem Mikołajczakiem.
6. Trzy pierwsze nadesłane na adres: juniorclub@onicowarszawa.pl zgłoszenia na dany mecz, zostaną
zakwalifikowane do zdjęcia grupowego z zawodnikami ONICO WARSZAWA.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników programu otrzyma kartę, za pomocą której naliczane będą punkty za poszczególne
aktywności.
2. Wzięcie udziału w Programie oznacza zgodę na warunki Programu określone w niniejszym Regulaminie,
w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego
Programu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, w tym związanej z przekazaniem nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwa i/lub numer szkoły i klasa, do której uczęszcza Uczestnik, numer telefonu lub numer
telefonu opiekuna grupy, adres e‐mail lub adres e-mail opiekuna grupy.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu
Cywilnego bądź odpowiednie zapisy ogólnego Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów na sezon
rozgrywkowy 2017/2018 przez Organizatora.

