
REGULAMIN DLA POSIADACZY „KARTY KIBICA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOALMANIA” 

 I. Słowniczek użytych pojęć.  

1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Goalmania Działdowo, ul. Leśna 11a/8, 13-200 

Działdowo, NIP: 5711722173, REGON: 388721210. 

2. Program – program „KARTA KIBICA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOALMANIA” organizowany przez 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Goalmania Działdowo, prowadzony w sklepach firmowych, 

lokalnych przedsiębiorstwach, które przystąpią do programu. Partnerzy są głownie zlokalizowani na 

terenie Miasta Działdowo oraz powiatu działdowskiego. Karta Kibica upoważnia Uczestnika programu 

do rabatów określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej 

miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca towar w celu niezwiązanym z 

działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu.  

4. Karta – „KARTA KIBICA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOALMANIA” jest imienna, z wykorzystaniem której 

Uczestnik bierze udział w Programie. Ważna tylko z dowodem osobistym. 

5. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu 

zarejestrowania Karty w Programie.  

6. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu 

uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.  

7. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika 

oraz wpisanie jego imienia i nazwiska na kartę.  

8. Partnerzy – lokalne przedsiębiorstwa biorące udział w programie, wspierające nasz klub sportowy. 

Lista przedsiębiorców podana na stronie www.goalmania.pl w zakładce Partnerzy. Przed wejściem do 

przedsiębiorstwa, które bierze udział w programie, będzie zamieszczona wlepka informująca o 

podjętej współpracy. 

9. Rabat – aby skorzystać z rabatu u danego Partnera, należy okazać „Kartę Kibica Akademii 

Piłkarskiej Goalmania” przed zakupem produktu lub usługi.  

10. Termin ważności – program obowiązuje od 01.05.2022 roku do 30.04.2023r. 

II. Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznania i używania „KARTY KIBICA AKADEMII PIŁKARSKIEJ 

GOALMANIA”, której właścicielem i wystawcą jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Goalmania 

Działdowo, ul. Leśna 11a/8, 13-200 Działdowo, NIP: 5711722173, REGON: 388721210. 

2.  „KARTA KIBICA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOALMANIA” jest formą „cegiełki” oraz ma charakter karty 

rabatowej.1  

3. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w firmach partnerskich, które 

przystąpiły do programu na okres od 01.05.2022 do 30.04.2023.  

4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez 

nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich 

przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.  

http://www.goalmania.pl/


5. Stowarzyszenie AP Goalmania nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane 

nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem.  

6. Prawa związane z Programem nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby trzecie. Prawo do 

korzystania z „Karty Kibica AP Goalmania” jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. 

III. Warunki otrzymania „KARTY KIBICA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOALMANIA”.  

1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:  

• dokona jednorazowej wpłaty darowizny w kwocie 100 zł na konto stowarzyszenia AP 

Goalmania: 08 1240 5338 1111 0011 0602 9256 , w tytule wpisując „Darowizna- 

Karta Kibica oraz imię i nazwisko posiadacza” zgłosi wniosek o wydanie Karty.  

• zaakceptuje warunki Regulaminu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na 

Formularzu Rejestracyjnym. 

 Przekazana darowizna nie jest zwracana, ani pomniejszana w przypadku rezygnacji 

lub odebrania prawa do korzystania z karty przez SAP Goalmania. 

IV. Zasady premiowania.  

1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje imienną Kartę Kibica. Karta 

jest własnością Stowarzyszenia AP Goalmania Działdowo.  

2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.  

3. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z rabatem u Partnerów. Wielkość rabatów 

partnerzy ustalają sami i będą one podane na stronie www.goalmania.pl w zakładce Partnerzy.  

4. Rabat nie obowiązuje na alkohole.  

5. Rabaty otrzymane na podstawie Programu nie łączą się z innymi promocjami w sklepach.  

6. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.  

7. Aby skorzystać z rabatu należy okazać „Kartę Kibica Akademii Piłkarskiej Goalmania” przed 

dokonaniem zakupu produktu lub usługi. Jeżeli okazanie nastąpi po zakupie, Partner może odmówić 

udzielenia Rabatu. 

8. Dane osobowe i numer karty muszą się zgadzać z danymi w bazie administratora.  

V. Rejestracja karty.  

1. Podanie w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko Uczestnika, 

data urodzenia, adres e-mail oraz jego adres do korespondencji, w szczególności nazwa ulicy, 

nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia 

do udziału w Programie.  

2. Podpisanie i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 

Goalmania Działdowo. Scan lub zdjęcie podpisanego Formularza należy przesłać na 

kartakibica.apg@gmail.com. 

3. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.goalmania.pl w zakładce Karta Kibica.  

4. Po przesłaniu skanu wypełnionego formularza należy w ciągu 3 dni roboczych dokonać 

jednorazowej wpłaty darowizny w kwocie 100 zł na konto stowarzyszenia AP Goalmania:  

08 1240 5338 1111 0011 0602 9256 , w tytule wpisując „Darowizna- Karta Kibica oraz imię i 

nazwisko posiadacza” 

http://www.goalmania.pl/
http://www.goalmania.pl/


5. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane 

oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nie przystąpieniem do 

Programu.  

VII. Utrata karty.  

1. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia SAP Goalmania o utracie Karty.  

2. W przypadku braku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty, Stowarzyszenie 

Akademia Piłkarska Goalmania nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie 

Karty.  

3. Wszystkie Karty opatrzone są indywidualnym numerem klienta i są rejestrowane w bazie 

Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Goalmania. 

4. Posiadacz karty w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty otrzyma nową i zostanie to 

jednocześnie zarejestrowane w bazie klientów. 

5. Wszystkie informacje o kliencie gromadzone przez Stowarzyszenie AP Goalmania zostaną 

przypisane do nowej karty.  

 

VIII. Komunikacja z uczestnikiem.  

1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w firmach 

partnerskich.  

2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: 

goalmania.pl@gmail.com  

IX. Administracja danych.  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 

Goalmania z siedzibą przy ul. Leśnej 11A/8, 13-200 Działdowo  

2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W 

celu dokonania zmiany danych, Uczestnik powinien z dowodem osobistym oraz z Kartą udać się do 

siedziby Stowarzyszenia po uwczesnym kontakcie telefonicznym : 514 380 853. 

3. Udostępnione dane mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie AP Goalmania i przez partnerów 

programu  

IX. Postanowienia końcowe.  

1. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Warunkiem 

skutecznej rezygnacji jest złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia wyrażającego wyraźnie 

taką jego wolę, opatrzonego własnoręcznym podpisem Uczestnika wraz z jednoczesnym zwrotem 

Karty w siedzibie Stowarzyszenia AP Goalmania.  

2. Rezygnacja z programu, a co za tym idzie zwrot „Karty Kibica Akademii Piłkarskiej Goalmania” nie 

upoważnia do zwrotu części lub całości przekazanej Darowizny. 

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy 

będą poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych na stronie www.goalmania.pl .Uczestnikowi, 

który nie akceptuje zmiany Regulaminu, przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa 

w Programie na zasadach określonych w punkcie 1. I 2. 

4. Program obowiązuje przez okres jednego roku na czas od 01.05.2022 do 30.04.2023r. 



5. Stowarzyszenie AP Goalmania zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia progamu w 

dowolnym momencie. O zakończeniu lub zawieszeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani 

w sposób wskazany w punkcie 3.  

6. Po zakończeniu programu lub rezygnacji każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Stowarzyszeniu 

AP Goalmania wydaną mu Kartę osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub odesłać przesyłką poleconą 

na adres: Stowarzyszenie AP Goalmania, ul. Leśna 11a/8, 13-200 Działdowo. 


