
Regulamin konkursu „Bądź jak Twój piłkarski idol!” (dalej: Regulamin) 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pt. 
„Bądź jak Twój piłkarski idol!” (dalej: „Konkurs”), polegającego na wyłonieniu osób, 
które w najciekawszy sposób upodobniły się do jednego z reprezentantów Polski 
seniorów w piłce nożnej (zarówno obecnych, jak i, w tym trenerów reprezentacji) i 
przesłały zgodne z regulaminem zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie 
http://konkurs.zpodworkanastadion.pl/. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 
określone zostały w § 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Polski Związek Piłki 
Nożnej, z siedzibą w Warszawie 02-366, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, pod 
numerem KRS 0000091546, NIP 526-17-27-123 (dalej: „Organizator”). 

3. Najlepsze zgłoszenia w Konkursie wybiorą członkowie komisji Konkursu (dalej: 
Komisja Konkursowa), składająca się z: 

1. Przedstawicieli Organizatora, Polskiego Związku Piłki Nożnej; 
2. Przedstawicieli Sponsora Nagród w Konkursie, firmy MGD – MWS Sp. z o.o. 

Sp. k. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Legionów 37, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000271001, NIP 551-17-02-355, REGON 
070768005 Grupa Maspex Sp. z o.o., z siedzibą w Wadowicach przy ul. 
Legionów 37, 34-100, pod numerem KRS 0000498705, NIP 5512618869; 

3. Przedstawicieli Sponsora Nagród w Konkursie, firmy Electrolux Poland Sp. z 
o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207, pod numerem 
KRS 0000029692, NIP 5210084388; 

4. Przedstawicieli koordynatora komunikacji Konkursu, firmy Arskom Group Sp. 
z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 118 lok. 12, 02-
577, pod numerem KRS 0000545622, NIP 521-36-90-178. 

4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 2 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych po 1 stycznia 2006 roku (dalej: 
„Dziecko”) oraz ich rodziców bądź innych opiekunów prawnych. Zgłoszenie 
konkursowe Dziecka może przesłać tylko rodzic bądź opiekun prawny, który jest 
osobą fizyczną, bez względu na obywatelstwo, posiadający pełną zdolność do 
czynności prawnych i który staje się tym samym uczestnikiem Konkursu (dalej 
„Uczestnik”). 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
http://konkurs.zpodworkanastadion.pl/. Uczestnik winien przesłać zgłoszenie w formie 
zdjęcia lub wideo (dalej: Zgłoszenie), które w dowolny sposób przedstawi, jak 
Dziecko widoczne w zgłoszeniu upodabnia się do jednego z seniorskich 
reprezentantów Polski w piłce nożnej. 

3. Zgłoszenie powinno być zgodne z wymogami dotyczącymi przesyłanego pliku: 
1. W przypadku zdjęcia, dozwolone formaty to: .jpg, .png, a maksymalna waga 

pliku to: 50 megabajtów; 
2. W przypadku wideo, dozwolone formaty to: .mp4, .mov, .avi, a maksymalna 

waga pliku to:. 50 megabajtów Wideo nie może być dłuższe niż 15 sekund. 



4. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 roku do dnia 
15 maja 2018 roku. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych 
postępowań reklamacyjnych. 

5. W Konkursie pod uwagę będzie brane tylko jedno Zgłoszenie każdego Uczestnika 
przedstawiające to samo Dziecko. W przypadku nadesłania większej liczby Zgłoszeń 
przedstawiających to samo Dziecko, pod uwagę brane będą tylko pierwsze 
Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego kolejnego 
Zgłoszenia przedstawiającego to samo Dziecko. 

6. Ten sam Uczestnik może przesłać Zgłoszenie dotyczące innego Dziecka, jeśli jest 
jego rodzicem lub opiekunem prawnym i spełnia pozostałe wymogi z ust. 1 § 2 
Regulaminu. Wówczas zastosowanie do Zgłoszenia ma również ust. 3 tego 
paragrafu. 

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i 
członkowie organów Organizatora oraz pracownicy, przedstawiciele, 
współpracownicy i członkowie organów członków Kapituły. Pod pojęciem 
pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora lub Kapituły, bez 
względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). 

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w 
ust. 2 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków. 

9. Zgłoszenie musi być zgodne z § 3 niniejszego Regulaminu i przesłane w terminie 
wskazanym w ust. 4 powyżej. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami 
Regulaminu, jego akceptacja i prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego 
dostępnego na stronie Konkursu. W razie wątpliwości uznaje się̨, iż̇ przesłanie 
zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją 
Regulaminu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, co 
do których istnieją przesłanki wskazujące na nieregulaminowe zgłoszenie do 
Konkursu. Wykluczenia te podlegają reklamacjom zgodnie z trybem wskazanym w § 
5 Regulaminu. 

§ 3 

PRAWA DO ZGŁOSZEŃ  

1. Przesyłając Zgłoszenie uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest jego autorem i stanowi 
ono przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości, a także, że przysługują mu 
wszelkie prawa do Zgłoszenia i nie są one w żaden sposób ograniczone ani 
obciążone. Uczestnik Konkursu gwarantuje, iż w czasie trwania Konkursu prawa te 
nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik Konkursu 
oświadcza również, że korzystanie ze Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem nie zagrozi 
ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej 
prawem lub na podstawie zobowiązania 

2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 
trzecich dotyczące Zgłoszenia złożone w ramach Konkursu, wynikające z tytułu 
naruszenia ich praw autorskich, osobistych lub majątkowych. 

3. W przypadku Zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co 
do praw przysługujących do złożonego przez uczestnika Konkursu Zgłoszenia, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego Zgłoszenia z Konkursu. 

4. Uczestnik z chwilą przesłania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie 
udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia w ramach 
stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem 
przez Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, w tym utrwalania, 
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania za 



pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom 
trzecim w tym innym uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, 
częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych. 
Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). 

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i 
zgody, o których mowa w ust. 4 powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego, 
terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla uczestnika Konkursu i innych 
podmiotów uprawnionych do Zgłoszenia, w zamian za możliwość uczestniczenia w 
Konkursie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych 
do przesłanego przez niego Zgłoszenia i dysponowania nim. Organizator lub 
wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań Zgłoszeń i 
do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w 
Regulaminie. 

7. Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie zostanie nagrodzone w ramach Konkursu, w 
zamian za przekazaną nagrodę, zobowiązuje się do zawarcia w formie pisemnej 
umowy o przeniesienie praw autorskich do Zgłoszenia, na mocy której przeniesie na 
Organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do nagrodzonego Zgłoszenia. W 
celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw nastąpi w najszerszym możliwym zakresie i 
na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz będzie obejmowało wszelkie 
zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych uczestnika opisane powyżej, w tym w 
szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań życzeń, 
łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze 
promocyjnym i reklamowym. 

§ 4  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, 
złożona z przedstawicieli wskazanych w § 1 Regulaminu. Komisja Konkursowa 
decydować będzie również o ostatecznym wyniku Konkursu i przyznaniu nagród na 
podstawie oceny najciekawszych jej zdaniem Zgłoszeń, spośród przesłanych i 
spełniających wszystkie warunki Regulaminu. Komisja Konkursowa, w oparciu o 
powyższe kryteria, dokona wyboru: 

1. 3 (słownie: trzech) Zgłoszeń co tydzień trwania Konkursu, których autorzy 
(dalej: „Laureaci Tygodnia”) zostaną uhonorowani nagrodami od Organizatora 
i Sponsorów Nagród w Konkursie w postaci zestawu gadżetów o łącznej 
wartości 200 zł (dalej: „Nagroda Tygodnia”); 

2. 5 (słownie: pięciu) Zgłoszeń po zakończeniu terminu przesyłania Zgłoszeń, 
których autorzy (dalej: „Laureaci Konkursu”) zostaną uhonorowani nagrodami 
od Organizatora i Sponsorów Nagród w Konkursie w postaci oficjalnej 
koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej z nazwiskiem Dziecka lub 
Uczestnika i numerem piłkarza, do którego Dziecko upodobniło się w 
zgłoszeniu (dalej: „Nagroda Główna”). 

2. Laureaci Tygodnia zostaną ogłoszeni nie później niż 3 dni po zakończeniu każdego 
tygodnia Konkursu. 

3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie 
http://konkurs.zpodworkanastadion.pl/ najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 roku. 

4. Wartość Nagrody Głównej wynosi 500 zł, słownie: pięćset złotych polskich. Wartość 
przyznawanej co tydzień na zasadach określonych w § 4 pkt. 1. a. Nagrody Tygodnia 
wynosi 200zł, słownie: dwieście złotych polskich. 

5. Zarówno Nagroda Tygodnia, jak i Nagroda Główna, zostaną przekazane wybranym 
przez Komisję Konkursową Laureatom jedynie po weryfikacji dokumentów 



uprawniających Uczestników do wzięcia udziału w Konkursie i potwierdzeniu 
zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. 

6. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na 
nagrodę innego rodzaju. 

7. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na 
osoby trzecie. 

8. Nagroda z chwilą jej przekazania, nie podlega opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ponieważ jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, która zgodnie 
z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych stanowi wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym w 
przypadku wygranych w konkursach. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których 
zgłoszenia konkursowe zawierać będą treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające 
dobre imię Organizatora, Komisji Konkursowej lub osób trzecich. 

§ 5 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być 
zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem 
poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

2. Reklamacja, aby była ważna, powinna również zawierać: imię, nazwisko uczestnika, 
adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody 
reklamacji oraz ich dokładny opis. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed 
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwrócą się do uczestnika/uprawnionego 
składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na 
reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na 
adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach 
reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać 
odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres 
korespondencyjny lub adres e-mail. 

5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą 
rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. 

  

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.)., jest Organizator Konkursu, czyli Polski 
Związek Piłki Nożnej, z siedzibą w Warszawie 02-366 przy ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 7, pod numerem KRS 0000091546, NIP 526-17-27-123. 

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w związku z udziałem 
Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje możliwość 
rozpowszechniania Zgłoszenia wraz z utrwalonym wizerunkiem Dziecka w ramach 
stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem 
przez Organizatora, oraz rozpowszechniania za pomocą wszelkiego rodzaju mediów, 
w tym mediów strumieniowych imienia i nazwiska Uczestnika, a także imienia, 



danych osobowych zgłoszonego do Konkursu Dziecka (imię, nazwisko, wiek), wraz z 
przedstawiającym go nadesłanym Zgłoszeniem obejmującym wizerunek Dziecka. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie przez uczestnika 
Konkursu, jak również odmowa zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w 
Konkursie. 

4. Administrator danych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm., dalej zwana jako „Ustawa”) udostępni 
dane Uczestników Komisji Konkursowej (wymienionej w ust. 3, § 1 Regulaminu) w 
celu wyłonienia Laureatów Konkursu i komunikacji wybranych Zgłoszeń w Konkursie. 

5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do 
ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 
przypadkach wskazanych przez prawo. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu 
uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu i 
utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody. W takim przypadku Komisja 
Konkursowa jest uprawniona do wyboru nowego Laureata na zasadach wskazanych 
w Regulaminie. 

2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać 
w siedzibie Organizatora tj. Polskiego Związku Piłki Nożnej, z siedzibą w Warszawie 
02-366, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, pod numerem KRS 0000091546, NIP 
526-17-27-123 oraz na stronie internetowej pod adresem 
http://konkurs.zpodworkanastadion.pl/. 

3. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszał na stronie internetowej 
pod adresem http://konkurs.zpodworkanastadion.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. W 
innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z 
poszanowaniem praw nabytych uczestników Konkursu. 

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 
Regulaminu. 

5. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


