
Regulamin Programu Lojalnościowego dla najmłodszych TS Podbeskidzie 

„Zbieraj pieczątki i zgarniaj nagrody” 

 

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest TS Podbeskidzie SA , ul. Tadeusza Rychlińskiego 21, 

43-300 Bielsko-Biała. 

2. Program lojalnościowy jest bezpłatny i dobrowolny. Skierowany jest do najmłodszych kibiców TS 

Podbeskidzie do 15 roku życia. 

3. Celem programu lojalnościowego jest nagrodzenie kibiców regularnie przychodzących na mecze. 

4. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") stanowi podstawę działania programu jak również określa  

prawa i obowiązki jego Uczestników. 

 

§ 1 Definicje 

 

Program Lojalnościowy zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym przez TS Podbeskidzie 

systemem, pozwalającym na nagradzanie jego Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym 

regulaminie; 

-> Karta Stałego Kibica – drukowana karta,  potwierdzająca uczestnictwo w Programie; 

-> Sklep TS Podbeskidzie w Gemini Park- stacjonarny punkt sprzedaży w Centrum Handlowym w 

Gemini Park, ul. Leszczyńska 20 w Bielsku- Białej; 

-> Sklep z gadżetami na stadionie – stacjonarny sklep z gadżetami zlokalizowany na Stadionie 

Miejskim przy sektorze 15D 

-> Uczestnik – osoba, która dobrowolnie przystępuje do Programu na zasadach opisanych w 

regulaminie; 

 

§ 2 Warunki ogólne 

 

1. W ramach Programu Uczestnik otrzymuje Kartę Stałego kibica, na której gromadzi pieczątki za 

obecność na meczu rozgrywanym na Stadionie Miejskim w Bielsku – Białej w rundzie wiosna 2023 

począwszy od 1 marca do 4 czerwca,  a następnie może je wymienić na nagrody na zasadach 

opisanych w niniejszym regulaminie; 

2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie; 

3. Pieczątki i uprawnienia do otrzymania produktów w ramach Programu nie mogą być 

odsprzedawane lub przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie; 

4. W momencie odebrania karty Uczestnik przystępuje do Programu; 



5. Reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać również drogą mailową: 

marketing@tspodbeskidzie.pl; 

 

 

§ 3 Uczestnictwo 

 

1. Do Programu przystąpić mogą przystąpić osoby w wieku do 15 roku życia. 

2. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega 

przeniesieniu na inne osoby; 

3. Uczestnik po otrzymaniu Karty Stałego Kibica niezwłocznie musi ją podpisać imieniem i nazwiskiem 

w czytelny sposób (w dowolnym miejscu); 

4. Odbiór Karty Stałego Kibica stanowi przystąpienie do Programu; 

5. Regulaminu dostępny jest w sklepach oraz na stronie internetowej www.tspodbeskidzie.pl. 

 

§ 4 Karta Stałego Kibica 

 

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje drukowaną Kartę Stałego Kibica; 

2. Karta ważna jest od marca 2023 r. do 4 czerwca 2023 r. w trakcie trwania Programu; 

3. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, w zależności od ilości pieczątek 

zgromadzonych przez Uczestnika programu, na produkty według zasad opisanych poniżej; 

4. Kartę można odebrać w sklepie TS Podbeskidzie w Gemini Park lub w sklepie na stadionie w dniu 

meczu. 

 

§ 5 Przyznawanie pieczątek 

 

1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki za obecność na meczach TS 

Podbeskidzie rozgrywanych w Bielsku-Białej od marca 2023 r. do 4 czerwca 2023 r. 

2. Uczestnik za każdą obecność na meczu otrzymuje jedną pieczątkę; 

3. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 pieczątek; 

4. Pieczątki wydawane są tylko w dniu odbywania się meczu podczas pierwszej i drugiej połowy 

spotkania. 

5. Organizator zastrzega możliwość pojawienia się dodatkowych nagród w Programie; 

6. Daty meczów  będą podawane na stronie tspodbeskidzie.pl 



 

§ 6 Nagrody  

 

1. Zasady przyznawania nagród w Programie określa niniejszy regulamin; 

2. Trzy pieczątki –  nagrodą jest kubek,  

3. Sześć pieczątek – nagrodą jest szalik klubowy. 

4. Przy odbiorze nagrody należy zdać kartę. Nagrody nie kumulują się tj. można odebrać kubek zdając 

kartę z trzema pieczątkami, albo odebrać szalik zdając kartę z sześcioma pieczątkami. 


