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REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM 

PZPN: WWW.LACZYNASPILKA.PL W CELACH INFORMACYJNYCH 

 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady dopuszczalnego korzystania, 

wyłącznie w celach informacyjnych, z materiałów filmowych oraz zdjęć, zamieszczanych 

przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 

1920 r. nr 7, numer KRS: 0000091546; „PZPN”), w ramach prowadzonego przez PZPN 

serwisu internetowego „Łączy Nas Piłka”, dostępnego pod adresem: 

https://www.laczynaspilka.pl („Serwis ŁNP”), we wszelkich serwisach (programach) 

informacyjnych, przez osoby niebędące konsumentami, w szczególności przez nadawców 

telewizyjnych oraz administratorów portali internetowych. 

 

2. W Serwisie ŁNP zamieszczane są materiały filmowe oraz zdjęcia („Materiały”), dotyczące  

w szczególności PZPN oraz prowadzonych przez PZPN Reprezentacji Narodowych Polski  

w piłce nożnej, do których prawa przysługują PZPN, a ich wykorzystanie przez jakiekolwiek 

osoby trzecie, bez uprzedniej zgody PZPN nie jest dopuszczalne. 

 

3. Korzystanie z Materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów w celach innych niż cel 

informacyjny, zwłaszcza w celach komercyjnych, w tym w szczególności w celach 

marketingowych, promocyjnych lub reklamowych (np. w celu promocji lub reklamy 

jakichkolwiek podmiotów, bądź oferowanych przez nie produktów lub usług), jest 

bezwzględnie zabronione.  

 

4. Korzystanie z Materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów jest dopuszczalne wyłącznie  

w celach informacyjnych oraz jedynie na następujących warunkach i zasadach: 

 

1) pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody PZPN na wykorzystanie konkretnego 

Materiału lub jakichkolwiek jego fragmentów w celu informacyjnym przez określony 

podmiot (przy czym akceptacji PZPN wymaga także konkretny sposób wykorzystania 

Materiału oraz jego ewentualne modyfikacje), o którą należy się zwrócić do PZPN drogą 

mailową (na adres: lnp.materialy@pzpn.pl); PZPN ma przy tym prawo odmówić 

wyrażenia zgody wedle swojego, swobodnego uznania i bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny; 

 

2) pod warunkiem, że wszystkie wykorzystywane Materiały lub jakiekolwiek ich 

fragmenty zostaną prawidłowo oznaczone stosownymi podpisami lub informacjami 

(np. notami prawno-autorskimi lub informacją na temat źródła, z którego pochodzą 

Materiały, tj. Serwisu ŁNP, zamieszczoną na pasku wyświetlanym podczas emisji lub 

wykorzystania w jakikolwiek inny sposób danego Materiału lub jakiekolwiek jego 

http://www.laczynaspilka.pl/
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fragmentu), określonymi przez PZPN („©PZPN” „LaczyNasPilka.pl”), przy czym pasek 

ze stosownym oznaczeniem musi być zamieszczony w rozmiarze oraz miejscu wyraźnie 

widocznym dla widza przez cały czas trwania (emisji) lub wykorzystywania w inny 

sposób danego Materiału lub jakiekolwiek jego fragmentu; poniżej znajduje się 

przykład zamieszczenia paska, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu: 

 

 
 

3) sposób wykorzystania Materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów, ani jakiekolwiek 

towarzyszące im inne obrazy lub treści, nie będą naruszać dobrego imienia, wizerunku 

bądź renomy którejkolwiek z prowadzonych przez PZPN Reprezentacji Narodowych 

Polski w piłce nożnej lub ich poszczególnych zawodników oraz trenerów, jak również 

PZPN lub członków jego władz, a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

i dobrych obyczajów, ani jakichkolwiek praw osób trzecich; 

 

4) z uwagi na to, że elementem oficjalnego stroju reprezentacji kraju w piłce nożnej jest 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej, wszelkie podmioty korzystające na podstawie 

Regulaminu z Materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów, na których przedstawione 

jest Godło Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązane przestrzegać przepisów ustawy  

z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 625). 

 

5. Podmiot występujący do PZPN o zgodę (akceptację), o której mowa w ust. 4 powyżej,  

w momencie jej uzyskania od PZPN otrzyma również element graficzny służący do 

oznaczania Materiałów (tzw. ticker; pasek, o którym mowa w pkt 4 ust. 2 Regulaminu). 

 

6. Występując do PZPN o wyrażenie zgody na wykorzystanie konkretnego Materiału lub 

jakichkolwiek jego fragmentów, w sposób określony w ust. 4 pkt 1 Regulaminu, dany 
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podmiot akceptuje Regulamin, bez jakichkolwiek uwagi i zastrzeżeń, zobowiązując się 

jednocześnie do jego bezwzględnego przestrzegania i ponoszenia w stosunku do PZPN 

odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 

7. Niespełnienie przez jakikolwiek podmiot korzystający z Materiałów lub jakichkolwiek ich 

fragmentów, któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie (w szczególności w 

ust. 4 powyżej) lub niewykonanie przez niego któregokolwiek spośród określonych  

w Regulaminie (w szczególności w ust. 4 powyżej i ust. 8 poniżej) obowiązków, będzie 

skutkowało automatycznym wygaśnięciem udzielonej przez PZPN zgody na wykorzystanie 

danego Materiału lub jakiegokolwiek jego fragmentu. Ponadto, w takim przypadku 

podmiot korzystający z Materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów, będzie 

zobowiązany do zwolnienia PZPN z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do osób 

trzecich, jaką PZPN może ponosić w związku z taką sytuacją, w tym do zwrócenia PZPN 

wszelkich kosztów i wydatków, w szczególności odszkodowań, jakie PZPN ponieść w 

związku z taką sytuacją w stosunku do osób trzecich. 

 

8. PZPN zastrzega, że w Serwisie ŁNP mogą być zamieszczane także Materiały, do których 

prawa PZPN są ograniczone (w szczególności materiały udostępniane PZPN przez 

nadawców telewizyjnych, z którymi PZPN ma zawarte umowy licencyjne o wyłącznym 

charakterze dotyczące transmisji określonych meczów piłki nożnej) i które nie mogą być 

udostępnione bez zgody właściwych podmiotów uprawnionych, co każdy podmiot 

korzystający z Materiałów lub jakichkolwiek ich fragmentów przyjmuje do wiadomości i 

akceptuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przypadku, gdyby PZPN posiadał ograniczone 

prawa do danego Materiału lub jakiegokolwiek jego fragmentów (w szczególności z uwagi 

na okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym), każdy podmiot, który 

chciałby korzystać na podstawie Regulaminu z takich Materiałów lub jakichkolwiek ich 

fragmentów, będzie zobowiązany do samodzielnego uzyskania wszystkich wymaganych 

zgód od właściwych uprawnionych podmiotów na wykorzystanie takich Materiałów lub 

jakichkolwiek ich fragmentów, na swój własny i wyłączny koszt oraz odpowiedzialność.  

 

9. PZPN przysługuje prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, bez 

podania przyczyny. 

 
10. Regulamin podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikające z Regulaminu, będą 

rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie (Polska), właściwy 

miejscowo dla siedziby PZPN. 

 

11. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2016 roku. 


