Regulamin uczestnictwa w „Klubie 100” Basketu Piła
prowadzonym przez Klub Sportowy Basket Piła z dnia
18.11.2015
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§1
Ogólne zasady i cel działania Klubu 100 Basketu Piła
Klubu 100 Basketu Piła, zwany dalej KLUB 100, zostaje powołany, rozliczany i
zarządzany przez Zarząd Klubu Sportowego Basket Piła. Celem działalności KLUBu 100
jest wsparcie finansowe wybranych przedsięwzięć Klubu Sportowego Basket Piła. KLUB
100 będzie gromadził środki finansowe poprzez uiszczanie wpłat przez indywidualnych
Uczestników programu, którymi mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze,
instytucje i inne podmioty chcące zasilić konto KLUBU 100. Za przekazane środki KLUB
100 będzie nagradzał swoich Uczestników gadżetami i nagrodami.
§2
Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie
1. Uczestnikiem staje się każdy podmiot bądź osoba fizyczna, która dokona wpłaty konto
bankowe, deklarując tym samym chęć uczestnictwa i wyrażenia zgody na warunki
określone w poniższym regulaminie.
2. Wpłat można dokonywać poprzez przelewy na konto BZ WBK:
konto nr: 69

1090 1320 0000 0001 2275 8148

(Opłata za przelew zgodna z taryfami opłat banku, z którego dokonywany jest przelew. Opłatę pokrywa wpłacający. W
przypadku przelewów zagranicznych całość kwoty w obcej walucie trafi na konto KLUBU 100)

3. W tytule przelewu należy wpisać wyraz „anonim – K100” jeżeli osoba
wpłacająca chce zachować anonimowość. W innym przypadku zamieszczone
zostaną dane właściciela konta.
4. Wszystkie osoby bądź podmioty wpłacające na konta KLUBu 100 zamieścimy
na stronie www.basket.pila.pl wraz z przekazaną kwotą w zakładce „KLUB 100”, a
wysokość przekazanej kwoty będzie decydowała o pozycji w tabeli wpłacających.
W przypadku braku wpisu w tytule przelewu Uczestnikiem stanie się właściciel

konta, z którego dokonano wpłatę. Można podać Nazwę Firmy*, Nickname
(pseudonim)* lub Imię i Nazwisko. Jeżeli wpłata dokonywana będzie po przez
Pocztę Polską lub inną firmę pośredniczącą w przelewie każdorazowo należy
podać: Imię i Nazwisko, Nazwę Firmy, Nickname (pseudonim) w innym przypadku
wpłata będzie zaksięgowana jako ANONIM.
* 4,b: Nickname (pseudonim), Nazwa Firmy – nie może mieć formy ani treści wskazującej na
naruszenie dóbr osobistych innych Uczestników lub osób i podmiotów związanych z Klubem 100
oraz działalnością Klubu Sportowego Basket Piła. Takie wpłaty będą traktowane jako Anonimowe.

5. Po dokonaniu pierwszej wpłaty należy wysłać e-mail potwierdzający z
Imieniem i Nazwiskiem uczestnika, Nazwą Firmy, Nickname (pseudonim) na
adres: basket.pila@wp.pl. Jeżeli kolejne wpłaty dokonywane będą z innych
kont a będą dotyczyły tego samego Uczestnika to należy wysłać ponownie email informujący o wpłacie!
6. Wpłat można dokonywać wielokrotnie, a środki od jednego Uczestnika będą
sumowane w Tabeli Uczestników (Hall of Fame Klubu 100 Basketu Piła) na stronie
www.basket.pila.pl po dokonaniu każdej wpłaty.
7. Uczestnicy wpłacający w walucie EUR, GBP lub innej walucie zostaną
sklasyfikowani po przeliczeniu wg. kursu z dnia przelewu wg. wartości w Polskim
Złotym.
8. Ilość przekazanych środków na działalność KLUBu 100 ma znaczenie w
kwestii gratyfikacji i nagród jakie przygotował KLUB dla Uczestników:
A) Każdy Uczestnik, który wpłaci więcej niż 300,00 zł zostanie wpisany do Tabeli
KLUBu 100 „Hall of Fame”, oraz otrzyma koszulkę meczową (taką samą i tej samej
produkcj, w których grają zawodnicy) wraz z podanym nazwiskiem i rozmiarem.
Koszulki będą szyte na zamówienie.
B) Każdy Uczestnik, który wpłaci w sumie lub jednorazowo więcej niż 1000,00 zł
otrzyma koszulkę oraz miejsce reklamowe na Hali (baner)* podczas meczów,
* koszt baneru pokrywa osoba wpłacająca i nie może on być większy niż 1m x 3m, na banerze nie mogą być
umieszczone treści nie zgodne z regulaminem Klubu 100 oraz regulaminem KS Basket Piła, baner będzie
prezentowany przez cały sezon rozgrywkowy w spotkaniach w pile od chwili dostarczenia go przez osobę
wpłacającą.

9. Klub nie bierze odpowiedzialności za błędnie przelane kwoty i nie zwraca przelewów.
.
10. W przypadku naruszenia dóbr osobistych zgłoszonych przez Uczestnika lub innych
Uczestników Klub może usunąć Uczestnika z udziału w KLUBie 100.
11. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w KLUBie 100, a jego imię i
nazwisko zostanie usunięte z tabeli „Hall of Fame”.
12. Klub nie zwraca wpłaconych środków przez Uczestnika.
13. W przypadku braku wpłaty od Uczestnika dłuższej niż 6 miesięcy zostanie on
automatycznie usunięty z członków KLUBu 100

§3
Rozliczanie i informacja o działalności prowadzonej przez KLUB 100.
1. Zarząd Klubu Sportowego Basket Piła będzie na bieżąco informować z comiesięczną
aktualizacją o ilości uczestników KLUBu 100 i ich wpłatach na konta KLUBu 100 podając
dane dotyczące wszystkich członków Klubu, za ich zgodą, na stronie internetowej
http://basket.pila.pl w tabeli „Hall of Fame Klubu 100 Basketu Piła”
2. Zebrane przez KLUB 100 środki będą przekazywane na cele statutowe działalności
Klubu Sportowego Basket Piła.
3. Za pośrednictwem strony basket.pila.pl i zakładki KLUB 100 wszyscy Uczestnicy będą
informowani na co zostały przekazane zebrane pieniądze.
4. Uczestnicy programu KLUB 100 będą preferencyjnie traktowani przy okazji innych akcji
prowadzonych przez Zarząd Klubu Sportowego Basket Piła np. przy organizacji meczów
wyjazdowych. Będą mieli możliwość m.in. do spotkania z zawodnikami, trenerami jak i
Zarządem Klubu Sportowego Basket Piła w celu rozmów nt. działalności Klubu.

§4
KLUB 100 stworzony jest z myślą o wspólnym budowaniu siły Pilskiego Basketu, a
jego działalność ma charakter społeczny, charytatywny. Każdy Uczestnik staje się
częścią sukcesu sportowego Klubu Sportowego Basket Piła.

Ze sportowymi pozdrowieniami!
Zarząd Klubu Sportowego
Basket Piła
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