
REGULAMIN KONKURSU 
 

Konkurs kreatywny z dziedzin sportu i sztuki  

,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak Polska Reprezentacja” 

§ 1. 
[Organizator i czas trwania konkursu] 

1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą ,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak Polska 

Reprezentacja” (zwanego dalej „Konkursem”), jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 

Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, nr KRS: 0000091546, 

REGON: 000866550, NIP: 526-17-27-123; zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Partnerem w Konkursie jest spółka TREFL z siedzibą w Sopocie (ul. Plac Dwóch Miast 1, 81-731 

Sopot nr KRS: 0000036560, REGON: 191928047, NIP: 585-13-57-118; zwana dalej „TREFL”), 

będąca producentem produktów licencjonowanych PZPN (Organizatora) – Oryginalnych 

Produktów Licencyjnych PZPN (zwanych dalej „Produktami OPL”). 

3. Organizator oraz Partner jest są fundatorami nagród dla laureatów Konkursu. 

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady udziału w Konkursie oraz 

zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania 

reklamacyjnego. 

5. Konkurs dotyczy dziedzin sportu i sztuki, a jego celem jest zwiększanie zainteresowania 

pierwszą Reprezentacją Polski mężczyzn w piłce nożnej (zwanej dalej „Piłkarską Reprezentacją 

Polski”), prowadzonej przez Organizatora, wśród dzieci i młodzieży. 

6. Konkurs rozpocznie się dnia 25.05.2020 roku i trwać będzie do czasu rozpatrzenia przez 

Organizatora wszystkich reklamacji otrzymanych od Uczestników. 

7. Zgłoszeń w Konkursie można dokonywać w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 25.05.2020 do 

godz. 23:59:59 dnia 08.06.2020 roku (zwanym dalej „Okresem Dokonywania Zgłoszeń 

Konkursowych”).  

8. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

 

 

 



§ 2. 

[Uczestnicy Konkursu] 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie niepełnoletnia 

osoba fizyczna, posiadająca zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów 

prawnych), którzy gwarantują wypełnienie przez nią warunków określonych w Regulaminie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby określone w ust. 1 powyżej, których 

przedstawicielami ustawowymi (rodzicami lub opiekunami prawnymi) lub członkami ich rodzin 

(tj. wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, małżonkami, rodzicami małżonków, osobami 

pozostającymi z nimi w stosunku przysposobienia) są pracownicy, członkowie władz i 

przedstawiciele Organizatora, TREFL oraz innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu Konkursu. Jednocześnie ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 

dotyczy pracowników, członków władz ani przedstawicieli Jeronimo Martins Polska S.A. z 

siedzibą w Kostrzynie (ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, nr KRS: 0000222483, REGON: 630303023, 

NIP: 7791011327) będącej Oficjalnym Sponsorem Piłkarskiej Reprezentacji Polski i prowadzącą 

sieć handlową pod nazwą „Biedronka”, jak również rodzin tych osób, a także podmiotów lub 

osób prowadzących sklepy „Biedronka” (w ramach tej sieci handlowej) na podstawie umowy 

agencyjnej zawartej z Jeronimo Martins Polska S.A., pracowników, członków organów ani 

przedstawicieli tych osób/podmiotów oraz ich rodzin.  

3. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone osoby, do których zgłoszeń zostaną oprócz zdjęć 

konkursowych dołączone również:  

1) skany lub zdjęcia (w formacie .pdf, .jpg, .png lub .bmp; o łącznym rozmiarze do 2 MB) 

podpisanych przez Uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów 

prawnych) oświadczeń, o treści określonej w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do 

Regulaminu, wypełnionych czytelnie, wielkimi literami; 

2) skan lub zdjęcie (w formacie .pdf, .jpg, .png lub .bmp; o rozmiarze do 1 MB) paragonu 

potwierdzającego zakup, w dowolnym sklepie sieci handlowej „Biedronka”, znajdującym się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej jednego Produktu OPL, 

wyprodukowanego przez TREFL, uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie; Produkty 

OPL, wyprodukowane przez TREFL, uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie 

wymienione są w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 

4. Podanie nieprawidłowych lub fałszywych danych skutkuje wykluczeniem zgłoszenia i pracy 

konkursowej z Konkursu. 

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja treści Regulaminu. Przystępując do 

Konkursu Uczestnik oraz jego przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie prawni) 

zobowiązują się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzają, 

że Uczestnik spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 



6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody uzyskanej przez laureata Konkursu, nie można przenosić na inne 

osoby. 

§ 3. 

[Zasady konkursu] 

1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania laureatom Konkursu nagród, o których 

mowa w § 4 Regulaminu, na warunkach określonych w Regulaminie. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: 

1) dokonać w Okresie Dokonywania Zgłoszeń Konkursowych w dowolnym sklepie sieci 

handlowej „Biedronka”, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakupu co 

najmniej jednej gry Kapsle Football (5900511019643), wyprodukowanej przez TREFL, 

uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie; Produkt OPL, wyprodukowany przez TREFL, 

uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie wymieniony jest w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu; 

2) zrobić zdjęcie ukazujące radość płynącą z gry w piłkę i przesłać je w formacie .jpg na 

wskazany mail konkursowy.  

3) przesłać w Okresie Dokonywania Zgłoszeń Konkursowych (decyduje data i czas wysłania 

zgłoszenia), na adres e-mail Organizatora: konkursy@pzpn.pl zgłoszenie konkursowe (w 

tytule wiadomości e-mail należy wpisać: KONKURS – ,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak 

Polska Reprezentacja” a w jej treści: imię i nazwisko autora, jego datę urodzenia, adres 

zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy), zawierające, jako załączniki: 

a) jedno zdjęcie (w formacie .pdf, .jpg, .png lub .bmp; o rozmiarze do 5 MB) jednej 

prawidłowo podpisanej pracy konkursowej (zdjęcie);  

b) skan lub zdjęcie (w formacie .pdf, .jpg, .png lub .bmp; o rozmiarze do 2 MB) paragonu 

potwierdzającego zakup w Okresie Dokonywania Zgłoszeń Konkursowych w dowolnym 

sklepie sieci handlowej „Biedronka”, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, co najmniej jednego Produktu OPL, wyprodukowanego przez TREFL, 

uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie; Produkty OPL, wyprodukowane przez 

TREFL, uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie wymienione są w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu; 

c) skany lub zdjęcia (w formacie .pdf, .jpg, .png lub .bmp; o łącznym rozmiarze do 2 MB) 

podpisanych przez Uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych (rodziców lub 

opiekunów prawnych) oświadczeń, o treści określonej w Załączniku nr 1 oraz Załączniku 

nr 2 do Regulaminu, wypełnionych czytelnie, wielkimi literami. 

3. Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego, a każdy paragon 

potwierdzający zakup w Okresie Dokonywania Zgłoszeń Konkursowych w dowolnym sklepie 

mailto:konkursy@pzpn.pl


sieci handlowej „Biedronka”, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co 

najmniej jednego Produktu OPL, wyprodukowanego przez TREFL, uprawniającego do wzięcia 

udziału w Konkursie, może zostać wykorzystany tylko raz i tylko przez jednego Uczestnika. W 

przypadku dokonania przez jedną osobę więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego, bądź 

posłużenia się już wcześniej wykorzystanym przez Uczestnika paragonem potwierdzającym 

zakup w dowolnym sklepie sieci handlowej „Biedronka”, znajdującym się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej jednego Produktu OPL, wyprodukowanego przez TREFL, 

uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie, wszystkie zgłoszenia dokonane z naruszeniem 

niniejszego postanowienia Regulaminu będą uznawane za nieważne, a osoby które ich 

dokonały zostaną wykluczone z grona Uczestników Konkursu i nie będą w nim brały udziału. 

4. W ciągu dwóch dni od zakończenia Okresu Dokonywania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator 

dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i spełnienia przez 

nich wszystkich wymogów przewidzianych w Regulaminie, a następnie przedstawi prace 

konkursowe Uczestników spełniających wymogi określone w Regulaminie powołanej przez 

Organizatora komisji konkursowej (zwanej dalej „Komisją Konkursową”). 

5. Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, w której skład wejdą co najmniej 3 osoby, na podstawie nadesłanych przez 

Uczestników zdjęć konkursowych; 

6. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się nie później niż w dniu 10.06.2020 roku i będą niejawne. 

7. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków Komisji Konkursowej. 

8. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych całkowicie według 

swojego wyłącznego, swobodnego uznania. Kryterium wyboru zwycięskich pracy konkursowych 

przez Komisję Konkursową stanowić będą w szczególności oryginalność pomysłu oraz walory 

artystyczne jej wykonania w odniesieniu do wieku autora. Komisji Konkursowej przysługuje 

pełna swoboda w wyborze zwycięskich prac konkursowych, na podstawie powyższych 

kryteriów. 

9. Komisja Konkursowa dokona wyboru:  

1) 10 (dziesięciu) jej zdaniem najciekawszych prac konkursowych, których autorzy 

zdobędą 10 (dziesięć) równorzędnych I miejsc w Konkursie i zostaną im przyznane 

nagrody główne; 

2) 10 (dziesięciu) jej zdaniem najciekawszych prac konkursowych, których autorzy 

zdobędą 10 (dziesięć) równorzędnych II miejsc w Konkursie i zostaną im przyznane 

nagrody pocieszenia pierwszego stopnia; 

3) 10 (dziesięciu) jej zdaniem najciekawszych prac konkursowych, których autorzy 

zdobędą 10 (dziesięć) równorzędnych III miejsca w Konkursie i zostaną im przyznane 

nagrody pocieszenia drugiego stopnia. 



4) 10 (dziesięciu) jej zdaniem najciekawszych prac konkursowych, których autorzy 

zdobędą 10 (dziesięć) równorzędnych wyróżnień w Konkursie i zostaną im przyznane 

nagrody pocieszenia trzeciego stopnia. 

5) 10 (dziesięciu) jej zdaniem najciekawszych prac konkursowych, których autorzy 

zdobędą 10 (dziesięć) równorzędnych wyróżnień w Konkursie i zostaną im przyznane 

nagrody pocieszenia czwartego stopnia. 

10. Każdy z autorów zwycięskich prac konkursowych (laureatów Konkursu), otrzyma nagrodę 

określoną w § 4 Regulaminu, pod warunkiem, że spełni wszystkie wymagania określone 

Regulaminem. Jedna praca konkursowa może być nagrodzona tylko jedną nagrodą. 

§ 4. 

[Nagrody] 

1. Nagrodami w konkursie są: 

1) 10 (dziesięć) równorzędnych nagród głównych, przyznawanych za zajęcie I miejsca w 

Konkursie, każda w postaci: 1 (jednej) oficjalnej koszulki Piłkarskiej Reprezentacji, o 

wartości rynkowej 250 zł brutto; 

2) 10 (dziesięć) równorzędnych nagród pocieszenia pierwszego stopnia za zajęcie II 

miejsca w postaci: 1 (jednej) Bramki Treningowej PZPN, dystrybuowanej przez TREFL, o 

wartości rynkowej 99 zł brutto. 

3) 10 (dziesięć) równorzędnych nagród pocieszenia drugiego stopnia za zajęcie III miejsca  

w postaci: 1 (jednego) Zestawu Treningowego PZPN, dystrybuowanego przez TREFL, o 

wartości rynkowej 70 zł brutto. 

4) 10 (dziesięć) równorzędnych nagród pocieszenia trzeciego stopnia za otrzymanie 

wyróżnienia w postaci: 1 (jednej) Piłki Treningowej PZPN, dystrybuowanej przez TREFL, o 

wartości rynkowej 70 zł brutto. 

5) 10 (dziesięć) równorzędnych nagród pocieszenia czwartego stopnia za otrzymanie 

wyróżnienia w postaci: 1 (jednej) Piłki, o wartości rynkowej 50 zł brutto.  

2. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody w 

Konkursie o wartości poniżej 760 zł – przekazywane na rzecz osób fizycznych – są wolne od 

podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm). 

3. Organizator zawiadomi wyłonionych przez Komisję Konkursową laureatów Konkursu o wygranej 

najpóźniej 20.06.2020 a także opublikuje w tym terminie listę laureatów Konkursu z podaniem 

ich imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora: www.laczynaspilka.pl. 

Zawiadomienie laureatów Konkursu ze strony Organizatora nastąpi poprzez przesłanie 

wiadomości elektronicznej na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu konkursowym. 



4. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu przez Organizatora kurierem lub pocztą 

tradycyjną (wedle uznania Organizatora), w terminie do dnia 15.07.2020. 

5. Brak podania przez laureata Konkursu danych do wysyłki nagrody w terminie 3 dni od momentu 

skontaktowania się mailowo z laureatem Konkursu powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. 

6. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają 

możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród (np. żądania wydania nagrody 

określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny. 

7. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca wymogów określonych w 

Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po 

wręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie 

zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. 

8. Niewydane nagrody pozostają własnością Organizatora. 

§ 5. 

[Prawa autorskie i prawo korzystania] 

1. Uczestnicy oraz ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie prawni) oświadczają, że 

Uczestnicy są wyłącznymi autorami nadesłanych prac konkursowych i z tego tytułu przysługuje 

im do nich pełnia autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych, a ponadto 

oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z 

prac konkursowych nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, w tym w szczególności praw 

autorskich, osób trzecich. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie 

traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z 

Konkursu. 

2. Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w Konkursie, zawierającego pracę konkursową, 

udziela Organizatorowi w zamian za możliwość wygrania nagrody przewidzianej w § 4 

Regulaminu, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego ilościowo, przedmiotowo, 

czasowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do przesłanej pracy konkursowej (zdjęcia), w celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, w tym w celu wyłonienia jego laureatów i wydania im nagród. 

3. W razie przyznania nagrody Uczestnik, z dniem wydania mu nagrody, przenosi na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej (utworu), bez jakichkolwiek 

ograniczeń ilościowych, przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez odrębnego 

wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z 

późn. zm.), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 



2) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub 

egzemplarzy, na których ją utrwalono; 

3) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do 

obrotu lub rozpowszechniania, w sposób określony w pkt 2 i 3 powyżej; 

5) wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów promocyjnych lub 

reklamowych (np. reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały 

okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu lub 

rozpowszechniania, w sposób określony w pkt 2 i 3 powyżej; 

6) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym w szczególności w 

sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, 

emisji, wytworzonych egzemplarzy. 

4. Uczestnik zezwala na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy 

konkursowej, a także do sporządzania jej opracowań oraz wykonywanie przez Organizatora 

praw zależnych do nagrodzonej pracy konkursowej (utworu), w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

880, z późn. zm. ), w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i 

adaptacji nagrodzonej pracy konkursowej (utworu) na takich samych polach eksploatacji, jak 

określono w ust. 3 powyżej. 

5. Organizator nabywa prawo własności zwielokrotnionych egzemplarzy wszystkich nadesłanych 

prac konkursowych. Zwielokrotnione egzemplarze prac konkursowych nie będą odsyłane 

Uczestnikom. 

6. Ponadto, Uczestnik oraz jego przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie prawni) 

upoważniają Organizatora do wykonywania w imieniu Uczestnika jego autorskich praw 

osobistych, a w szczególności do: 

1) decydowania w imieniu Uczestnika o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej 

pracy konkursowej (utworu); 

2) rozpowszechnienia pracy konkursowej (utworu) anonimowo; 

3) sprawowania w imieniu Uczestnika nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z pracy 

konkursowej (utworu). 

7. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej nastąpi w momencie określonym w 

ust. 3 powyżej, na podstawie podpisanego przez Uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych 

(rodziców lub opiekunów prawnych) oświadczenia, o treści określonej w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 



§ 6. 

[Odpowiedzialność Organizatora] 

Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności 

za treść Regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

§ 7. 

[Ochrona danych osobowych] 

1. Przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie prawni) Uczestnika, poprzez podpisanie 

oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych Uczestnika: 

1) imienia i nazwiska; 

2) daty urodzenia; 

3) adresu zamieszkania; 

4) numeru telefonu kontaktowego; 

oraz swoich danych osobowych wskazanych w oświadczeniu: 

1) imienia i nazwiska; 

2) adresu zamieszkania; 

3) numeru telefonu kontaktowego. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych 

(rodziców lub opiekunów prawnych) jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa. 

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl, numerem telefonu +48 
(22) 55 12 300 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. 
 

4. Dane osobowe Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane przez 
Organizatora w następujących celach: 
1) udziału Uczestnika w Konkursie, w tym wyłonienia jego laureatów i wydania im nagród, jak 

również rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika –  
w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia wyników Konkursu, 
– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

przez okres trwania Konkursu lub do momentu wycofania zgody; 
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,    

– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 

do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;  



3) wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności podatkowych  
i rachunkowych, 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO), 

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych; 
4) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych  

z przechowywaniem Zgłoszeń Konkursowych laureatów konkursu,  
– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 

przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego 
sprzeciwu.  

 
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych mogą być 

organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, 
Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto, dane osobowe Uczestników oraz ich 
przedstawicieli ustawowych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, 
podmiotom audytującym oraz konsultingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. 
 

5. Dane osobowe Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego nie będą przekazywane 
do państw trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, 
ani organizacji międzynarodowych.  
 

6. Uczestnikowi oraz jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo żądania dostępu 
do danych osobowych dotyczących Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Uczestnikowi oraz jego 
przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

8. Uczestnikowi oraz jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
9. Podanie danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych nie jest 

wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie, co 
oznacza, że ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.  
 

10. Decyzje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie związanym  
w udziałem w Konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 
 

 



§ 8. 

[Reklamacje] 

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące 

konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora 

wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, które będą rozpatrywane na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie Regulaminu. 

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do 

Organizatora, do dnia 30.06.2020, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data 

doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na adres jego siedziby wskazany w Regulaminie 

(decyduje data stempla pocztowego). 

3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające Organizatorowi 

udzielenie odpowiedzi na reklamację (jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i 

numer telefonu) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji, uzasadnienie reklamacji i żądanie 

zgłaszającego. 

4. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi zgłaszającego ją Uczestnika o podjętej decyzji w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 9. 

[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora: www.laczynaspilka.pl, a także na stronie internetowej www.biedronka.pl. 

2. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, regulamin jest jedynym wiążącym 

dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników. 

3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U z 

2017 r., poz. 880, z późn. zm.) oraz innych właściwych ustaw. 

4. Wszystkie Załączniki do Regulaminu, wymienione w jego treści, stanowią integralną część 

Regulaminu. 

5. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane 

przez właściwy sąd powszechny. 

http://www.laczynaspilka.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu ,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak Polska Reprezentacja” 

 

Oświadczenie 

o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (utworu) 

nagrodzonej w Konkursie ,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak Polska Reprezentacja” 

 

[CZYTELNIE WYPEŁNIAJĄ PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI UCZESTNIKA] 

 

Dane autora pracy konkursowej: 

 

Imię: _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

Adres zamieszkania: _________________________ 

Numer telefonu kontaktowego: _________________________ 

 

Dane przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych) autora pracy 

konkursowej: 

 

Imię: _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

Data urodzenia: _________________________ 

Adres zamieszkania: _________________________ 

Numer telefonu kontaktowego: _________________________ 

 

 

 



Imię: _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

Data urodzenia: _________________________ 

Adres zamieszkania: _________________________ 

Numer telefonu kontaktowego: _________________________ 

 

Mając na uwadze, że: 

- Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-

366 Warszawa, nr KRS: 0000091546, REGON: 000866550, NIP: 526-17-27-123 (zwany dalej 

„Organizatorem”), organizuje i przeprowadza konkursu pod nazwą ,,Graj w Kapsle Football i 

trenuj jak Polska Reprezentacja” (zwany dalej „Konkursem”); 

- _________________________ [imię i nazwisko autora pracy konkursowej] jest wyłącznym 

autorem pracy konkursowej i przysługuje mu/jej pełnia autorskich praw osobistych i autorskich 

praw majątkowych do zgłaszanej pracy konkursowej; 

 

My, niżej podpisani _________________________ [imię i nazwisko autora pracy konkursowej] 

oraz _________________________ [imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych autora pracy 

konkursowej], jako przedstawiciele ustawowi autora pracy konkursowej, zgodnie oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i akceptujemy jego warunki oraz wyrażamy zgodę na 

udział Uczestnika w Konkursie; 

2. praca konkursowa jest utworem oryginalnym, który nie narusza jakichkolwiek praw, w tym w 

szczególności praw autorskich, osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich, 

może być wykorzystywana zarówno w całości, jak i w części. 

3. autor pracy konkursowej (utworu) niniejszym przenosi na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej (utworu) bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, 

przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez odrębnego wynagrodzenia, na wszystkich 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), w tym w szczególności 

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 



2) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub 

egzemplarzy, na których ją utrwalono; 

3) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do 

obrotu lub rozpowszechniania, w sposób określony w pkt 2 i 3 powyżej; 

5) wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów promocyjnych lub 

reklamowych (np. reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały 

okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu lub 

rozpowszechniania, w sposób określony w pkt 2 i 3 powyżej; 

6) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym w szczególności w 

sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, 

emisji, wytworzonych egzemplarzy; 

4. autor pracy konkursowej (utworu) niniejszym zezwala na dokonywanie przez 

Organizatora modyfikacji nagrodzonej pracy konkursowej, a także na sporządzanie jej 

opracowań oraz wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonej pracy 

konkursowej (utworu), w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), w 

szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji 

nagrodzonej pracy konkursowej (utworu) na takich samych polach eksploatacji, jak 

określono w pkt 2 powyżej; 

5. autor pracy konkursowej (utworu) niniejszym upoważnia Organizatora do wykonywania w 

imieniu autora pracy konkursowej (utworu) jego autorskich praw osobistych, a w 

szczególności do: 

1) decydowania w imieniu Uczestnika o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonej pracy konkursowej (utworu); 

2) rozpowszechnienia pracy konkursowej (utworu) anonimowo; 

3) sprawowania w imieniu Uczestnika nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z 

pracy konkursowej (utworu); 

6. przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (utworu) oraz prawa 

własności jej przesłanego Organizatorowi zwielokrotnionego egzemplarza następuje z 

dniem wydania nagrody, jeśli praca konkursowa (utwór) zostanie nagrodzona zgodnie z 

Regulaminem Konkursu. 

 

 



Miejsce: _________________________  

Data: _________________________ 

 

Podpis autora pracy konkursowej: _________________________  

Podpisy przedstawicieli ustawowych autora pracy konkursowej: 

 

1) _______________________________ 

  

2) _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu ,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak Polska Reprezentacja” 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

[CZYTELNIE WYPEŁNIAJĄ PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI UCZESTNIKA] 

 

Dane autora pracy konkursowej: 

 

Imię: _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

Data urodzenia: _________________________ 

Adres zamieszkania: _________________________ 

Numer telefonu kontaktowego: _________________________ 

 

Dane przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych) autora pracy 

konkursowej: 

 

Imię: _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

Adres zamieszkania: _________________________  

Numer telefonu kontaktowego: _________________________ 

 

Imię: _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

 

Adres zamieszkania: _________________________ 



Numer telefonu kontaktowego: _________________________ 

 

Mając na uwadze, że: 

 

- Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-

366 Warszawa, nr KRS: 0000091546, REGON: 000866550, NIP: 526-17-27-123 (zwany dalej 

„Organizatorem”), organizuje i przeprowadza konkursu pod nazwą ,,Graj w Kapsle Football i 

trenuj jak Polska Reprezentacja” (zwany dalej „Konkursem”); 

- _________________________ [imię i nazwisko autora pracy konkursowej] jest wyłącznym 

autorem pracy konkursowej i przysługuje mu/jej pełnia autorskich praw osobistych i autorskich 

praw majątkowych do zgłaszanej pracy konkursowej; 

 

My, niżej podpisani _________________________ [imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych 

autora pracy konkursowej], jako przedstawiciele ustawowi autora pracy konkursowej, zgodnie 

oświadczamy, że: 

 

I. wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych autora pracy 

konkursowej (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru 

telefonu kontaktowego) oraz naszych danych osobowych (imienia i nazwiska, daty urodzenia, 

adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego), jako przedstawicieli ustawowych 

(rodziców lub opiekunów prawnych) autora pracy konkursowej, wskazanych powyżej w 

niniejszym oświadczeniu; 

II. podając swoje dane osobowe oraz dane osobowe autora pracy konkursowej przyjmujemy do 
wiadomości, że: 
 

1. Administratorem podanych przez nas danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa. 
 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możemy kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl, oraz korespondencyjnie: 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. 

 
3. Nasze dane osobowe oraz dane osobowe autora pracy konkursowej będą przetwarzane przez 

Organizatora Konkursu w następujących celach: 
1) udziału autora pracy konkursowej w Konkursie, w tym wyłonienia jego laureatów i wydania 

im nagród, jak również rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska 
autora pracy konkursowej – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia 
wyników Konkursu, 
– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 



przez okres trwania Konkursu lub do momentu wycofania zgody; 
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,    

– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 
do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;  
3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności podatkowych  

i rachunkowych, 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO), 

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych; 
4) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych  

z przechowywaniem Zgłoszeń Konkursowych laureatów konkursu,  
– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 

przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego 
sprzeciwu.  

 
4. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i 
międzynarodowe struktury piłki nożnej, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Podane dane 
osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, podmiotom 
audytującym oraz konsultingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
 

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc państw leżących poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych.  

 

6. Autorowi pracy konkursowej oraz jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo 
żądania dostępu do danych osobowych autora pracy konkursowej oraz naszych danych 
osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, autorowi pracy konkursowej oraz jego 
przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

 

8. Autorowi pracy konkursowej oraz jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Podanie danych osobowych autora pracy konkursowej oraz jego przedstawiciela ustawowego 
nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do wzięcia przez autora pracy konkursowej 
udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek 
udziału w Konkursie, co oznacza, że ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.  

 

10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych autora pracy konkursowej oraz jego 
przedstawiciela ustawowego w zakresie związanym w udziałem w Konkursie nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 



 

 

Miejsce: _________________________  

 

Data: _________________________ 

 

 

Podpisy przedstawicieli ustawowych autora pracy konkursowej: 

 

1) _______________________________ 

  

2) _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu ,,Graj w Kapsle Football i trenuj jak Polska Reprezentacja” 

 

Lista Produktów OPL, wyprodukowanych przez TREFL, uprawniających do wzięcia udziału w 

Konkursie 

Produkty OPL, które uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie, zgodnie z jego Regulaminem, 

to: 

Lp. Artykuły  KOD 

1. Kapsle Football  5900511019643 

 

 

wyprodukowane przez TREFL, oznaczone następującym logo: 

 


