
REGULAMIN PROGRAMU „SZKOŁA NA STADIONIE” 

 

Organizatorem programu „SZKOŁA NA STADIONIE” jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000334402, NIP 631-259-27-98, REGON: 241240921, Kapitał zakładowy 9 380 000,00 zł, w całości 

wpłacony. 

 

1/ Program „SZKOŁA NA STADIONIE” kierowany jest do uczniów wszystkich szkół i przedszkoli znajdujących 

się na terenie powiatu gliwickiego, którzy w chwili zgłoszenia do programu nie ukończyli 18 roku życia, a jego 

celem jest propagowanie sportu, w szczególności piłki nożnej i pozytywnych postaw kibicowskich wśród 

młodzieży szkolnej. 

2/ Wyłączona jest możliwość indywidualnego przystąpienia do programu uczniów z pominięciem placówki, do 

której uczęszczają. 

3/ Placówka, która wyrazi chęć przystąpienia do programu zobowiązana jest wyznaczyć z kadry 

pedagogicznej osobę – koordynatora, odpowiedzialnego za realizację programu.  

4/ Najpóźniej przed końcem dnia poprzedzającego dzień meczowy, koordynator zobowiązany jest do 

przesłania do Klubu na adres e-mail: szkola@piast-gliwice.eu, listy uczniów chętnych do uczestnictwa 

w meczu GKS Piast. Listy winny zawierać: imię, nazwisko i numer PESEL ucznia (administratorem danych 

osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy Piast SA z siedzibą w Gliwicach). Listy mogą być przez koordynatora 

aktualizowane, jednakże ostateczna wersja listy musi wpłynąć do Klubu nie później niż w terminie określonym 

w niniejszym punkcie. 

5/ Przesłanie listy chętnych do uczestnictwa w meczu, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie jest równoznaczne 

z rezerwacją biletu. Przesłanie listy stanowi informację, że dana osoba jest zainteresowana przystąpieniem do 

programu. Samo przesłanie listy nie powoduje obowiązku kupna biletu przez osobę znajdującą się na liście. 

6/ Każda z osób wskazanych przez koordynatora na liście może dokonać zakupu biletu na mecz w kasie 

Klubu (specjalna kasa oznaczona dopiskiem „szkolna”) oraz w sklepie kibica znajdującym się na ulicy 

Zwycięstwa 36 w Gliwicach lub w innym wskazanym przez Klub miejscu w terminie na trzy dni przed meczem 

do samego meczu. Warunkiem uczestnictwa ucznia w meczu jest opieka pełnoletniej osoby lub w przypadku 

uczniów w wieku 13-18 wskazanie opiekuna prawnego. Osoba pełnoletnia (opiekun prawny) może dokonać 

zakupu biletu na preferencyjnych warunkach wskazanych w punkcie 8. Dane opiekuna prawnego chcącego 

wziąć udział w meczu muszą zostać zawarte na przesłanych przez koordynatora listach, o których mowa w 



pkt. 4. Na jednego niepełnoletniego uczestnika programu może przypadać maksymalnie 2 opiekunów 

prawnych. 

7/ Uczniowie placówek przystępujących do programu (a także ich opiekunowie), dokonujący zakupu biletów 

otrzymują miejscówki znajdujące się na sektorze „N” stadionu przy ul. Okrzei, który jest przeznaczony 

wyłącznie dla niniejszego programu. W razie dużego zainteresowania, Klub przeznaczy kolejny sektor dla 

uczestników programu, który także będzie wyłączony z powszechnej sprzedaży biletów.  

8/ Cena jednorazowego biletu dla uczestnika programu do 15 roku życia wynosi 1zł, a dla uczestników w 

wieku 15-18 lat oraz opiekunów 5 zł. Zarówno uczestnicy jak i opiekunowie mają możliwość zakupu karnetów, 

które obejmują 1 część sezonu a następnie karnetów na 2 część sezonu.  

9/ Wszystkie osoby obecne na meczu zobowiązane są do przestrzegania wszelkich zasad obowiązujących na 

stadionie, w tym regulaminów bezpieczeństwa, które Klub udostępnia na każde żądanie. 

10/ Program trwa od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 r. i obejmuje mecze rozgrywane przez Klub na 

stadionie w Gliwicach, ul. Okrzei 20, przy czym niezależnie od tego, czy są to mecze ligowe, czy pucharowe. 

11/ Po zakończeniu programu, Klub dokona podsumowania, uczniowie, której placówki najliczniej brali udział 

w programie. Placówka, której uczniowie najczęściej i najliczniej uczestniczyli w programie (w ilości 

procentowej), otrzyma od Klubu nagrody. Konfiguracja nagród będzie wyglądała następująco: W kategorii 

„Przedszkola”: 1,2 i 3 miejsce- 1 dniowa wycieczka do Parku Rozrywki w Ochabach wraz z przejazdem i 

wyżywieniem. Maksymalna ilość osób, która może wziąć udział w wycieczce to 49 osób (w tym opiekunowie). 

W kategorii „Szkoły”: 1 miejsce- 2 dniowa wycieczka do parku rozrywki „Jura Park Krasiejów” wraz z 

przejazdem i wyżywieniem dla grupy 49 osób (w tym opiekunowie). 2 i 3 miejsce: 1 dniowa wycieczka do 

parku rozrywki „Jura Park Krasiejów” wraz z obiadem i przejazdem dla grup maksymalnie po 49 osób/szkołę 

(w tym opiekunowie). Listy osób biorących udział w wycieczkach będą ustalane przez placówki-zwycięzców 

konkursu z tym, że priorytet będą miały osoby z najlepszą frekwencją w trakcie sezonu. Termin wycieczek 

będzie ustalany po zakończeniu sezonu 2017/2018, każdorazowo z przedstawicielem zwycięskiej placówki.  

12/ Dane osobowe uczestników podawane są przez nich dobrowolnie i są przetwarzane przez Klub jedynie do 

celu związanego z programem - na co każdy z uczestników i ich opiekunów prawnych wyraża zgodę. 

Każdemu z uczestników przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych 

osobowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 


