
Regulamin konkursu 

NAPISZ SŁOWA PIOSENKI ZAGRZEWAJĄCEJ NASZYCH REPREZENTANTÓW DO 

BOJU(„Regulamin”) 

 

1.Postanowienia ogólne 

1.1. Regulamin Konkursu  

Konkurs NAPISZ SŁOWA PIOSENKI ZAGRZEWAJĄCEJ NASZYCH REPREZENTANTÓW DO 

BOJU (dalej „Konkurs”) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  

1.2. Organizator i Sponsor  

Organizatorem Konkursu i administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, jest POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI 

SIATKOWEJ z siedzibą w Warszawie (02-801), przy ul. Puławskiej 383, wpisanym do 

Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000062347, 

dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 527-22-01-494; o 

numerze REGON:000866372. 

 

2.Zasady Konkursu 

2.1. Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu przesłania 

zgłoszenia konkursowego są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które nie są pełnoletnie ale przesłały 

wraz ze zgłoszeniem konkursowym wypełnione oświadczenie o wykorzystaniu pracy 

konkursowej, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu i podpisane przez 

rodziców/opiekunów prawnych.  

3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także ich małżonkowie, 

powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia oraz krewni w linii prostej i bocznej do 

drugiego stopnia. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2.2. Czas trwania konkursu 



1. Konkurs rozpocznie się w dniu 21 października 2020 roku i trwać będzie do dnia 6 

listopada 2020 roku do godziny 23:59. 

2. Po zakończeniu Konkursu – w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty 

zakończenia Konkursu – Komisja wyłoni 3 (słownie: trzech) zwycięzców. 

2.3. Zasady Konkursu   

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem: ebooka, Siatkarskie Łamigłówki z 

Orzełkiem, który można pobrać ze strony www.pzps.pl: (dalej „Siatkarskie 

Łamigłówki”); Klubu Kibica oraz poczty elektronicznej. 

2. Zadaniem  konkursowym Uczestnika jest napisanie słów piosenki w formie tekstu, która 

ma zagrzewać naszych reprezentantów do boju. Długość tekstu dowolna. Następnie 

przesłanie tekstu lub skanu wykonanej pracy konkursowej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy klubkibica@pzps.pl. W temacie wiadomości należy wpisać 

„PIOSENKA”. 

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.  

4. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w Konkursie. 

5. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu i zaakceptował Regulamin jest związany jego 

postanowieniami oraz zobowiązany do ich przestrzegania. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych, 

b) zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza godzą 

swym zachowaniem w prawa osób trzecich, 

c) prowadzą działania, co do których zachodzi obiektywnie uzasadnione przypuszczenie, że 

mogą prowadzić do wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, 

prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, 

d) prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie chronione interesy Organizatora 

lub godzące w ich wizerunek. 

7. Konkurs dotyczy dziedzin sportu, a jego celem jest popularyzacja sportu i piłki siatkowej. 

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany ani też sponsorowany czy 

wspierany przez właściciela serwisu internetowego Facebook (https://facebook.com). 

2.4. Deklaracja Uczestnika  

Uczestnik oświadcza, że:   

1. Zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Wyraża zgodę na upublicznienie jego pracy konkursowej, która zostanie 

opublikowana na stronie PZPS.pl oraz w serwisie internetowym Facebook w kanale 

PolskaSiatkówkaOfficial  

mailto:klubkibica@pzps.pl


3. Wyraża zgodę na upublicznienie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców, która 

zostanie opublikowana na stronie PZPS.pl oraz w serwisie internetowym Facebook 

w kanale PolskaSiatkówkaOfficial 

4. Jest autorem pracy konkursowej, tj. słów/tekstu piosenki przesłanej na Konkurs. 

2.5. Dane osobowe 

1. Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, tj. imię, nazwisko, numer kontaktowy 

oraz adres e-mail, przetwarzane są w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 

przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, a co za tym idzie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę na wykorzystanie 

jego danych osobowych przez Organizatora, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Konkursie, w tym otrzymanie Nagrody. Uczestnik ma prawo: dostępu 

do swoich danych w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania usunięcia 

danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz 

skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na 

podstawie zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę.   

3. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są w związku z przeprowadzeniem Konkursu 

tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu 

zostaną niezwłocznie usunięte. 

2.6. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa 

(dalej i powyżej jako „Komisja”). Komisja składać się będzie z trzech osób wskazanych 

przez Organizatora. Zadaniem Komisji, poza kwestiami wskazanymi wprost w Regulaminie, 

będzie również czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

2. Zwycięzcami Konkursu (określanymi dalej łącznie jako „Zwycięzcy”, a pojedynczo jako 

„Zwycięzca”) będzie 3 Uczestników, których zgłoszenia konkursowe zostaną najwyżej  

ocenione przez komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych według 

swojego wyłącznego, swobodnego uznania. Kryterium wyboru zwycięskich zgłoszeń 

konkursowych stanowić będzie w szczególności oryginalność. 

3. Łącznie w Konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców. 

3. Prawa autorskie i prawo korzystania 

1. Uczestnicy przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadczają, że są wyłącznymi autorami 

prac konkursowych nadesłanych w ramach Konkursu 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 z nich przez Organizatora nie 

będzie naruszało jakichkolwiek praw, w tym w szczególności praw autorskich i dóbr 

osobistych osób trzecich. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie 



traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem 

Uczestnika z Konkursu. 

2. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie (zgodnie z punktem 2.3 Regulaminu), 

udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania Nagrody przewidzianej w punkcie 

4 Regulaminu, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego ilościowo, 

przedmiotowo, czasowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do pracy konkursowej (w tym wszelkich elementów 

zamieszczanych w ramach zgłoszenia konkursowego),w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wyłonienia jego zwycięzców i wydania im 

Nagród. 

3. W razie przyznania Nagrody Uczestnik (Zwycięzca), z chwilą ogłoszenia wyników 

Konkursu, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy 

konkursowej (w tym wszelkich elementów zamieszczanych w ramach zgłoszenia 

konkursowego), 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 2019 r., poz. 1231, ze zm.), w tym w szczególności na polu 

eksploatacji obejmującym uprawnienie do publikowania, przetwarzania, powielania, 

rozpowszechniania i udostępniania zwycięskiej pracy konkursowej (w tym wszelkich 

elementów zamieszczanych w ramach zgłoszenia konkursowego) w dowolnej formie 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 (Zwycięzca) zezwala na dokonywanie przez Organizatora opracowań jego 

pracy konkursowej (w tym wszelkich elementów zamieszczanych w ramach zgłoszenia 

konkursowego), w tym dokonywania jego skrótów oraz wykonywanie przez Organizatora 

praw zależnych do pracy konkursowej – jako utworu w rozumieniu art. 2 ww. ustawy o 

prawie autorskim i prawach, na takich samych polach eksploatacji, jak określono w ust. 3 

powyżej. 

5. Ponadto, Uczestnik (Zwycięzca) upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu 

Uczestnika jego autorskich praw osobistych do jego pracy konkursowej (w tym wszelkich 

elementów zamieszczanych w ramach zgłoszenia konkursowego). 

4. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) za zajęcie 1-go (pierwszego) miejsca: walizka z zestawem gadżetów Polskiej 

Siatkówki (1 szt.) o wartości około 250 zł; 

b) za zajęcie 2-go (drugiego) miejsca: koszulka reprezentacyjna ( 1 szt. damska lub 

1 szt. męska) o wartości ok 180 zł; 

c) za zajęcie 3-go (trzeciego) miejsca: gra planszowa „SIATKA” o wartości około 50 

zł; 



2. Wyniki konkursu oraz rozwiązanie będą ogłoszone na stronie www.pzps.pl w dniu 

16.11.2020r. Dodatkowo o przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną powiadomieni przez 

Organizatora drogą email na adres wskazany w zgłoszeniu.  

3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie danych do przekazania Nagrody (tj. imię i 

nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy) w terminie do 3 dni od otrzymania wiadomości, 

o której mowa w pkt 2. 

4. Organizator zwolniony jest z obowiązku wydania zwycięzcy Konkursu Nagrody w 

przypadku, jeżeli z powodu podania przez tego zwycięzcę nieprawdziwych lub 

nieaktualnych danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej Organizator nie będzie miał 

obiektywnej możliwości nawiązania kontaktu z tym zwycięzcą i przekazania Nagrody, w 

okresie 5 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

5. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 

Zwycięzcy nie przysługuje możliwość zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.  

5. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres e-mail: klubkibica@pzps.pl lub na adres siedziby Organizatora 

podany w pkt 1.2 Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs NAPISZ SŁOWA PIOSENKI 

ZAGRZEWAJĄCEJ NASZYCH REPREZENTANTÓW DO BOJU”. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i 

udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty 

tradycyjnej jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru 

adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód 

reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie 

poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na 

adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu. 

6. Postanowienia końcowe. 

1. Nagroda w Konkursie stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 j.t. ze zm.). 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.pzps.pl oraz w siedzibie 

Organizatora, wskazanej w pkt 1.2 Regulaminu. Każdy Uczestnik może otrzymać również 

kopię Regulaminu, po przesłaniu pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem 

„Konkurs NAPISZ SŁOWA PIOSENKI ZAGRZEWAJĄCEJ NASZYCH REPREZENTANTÓW DO 

BOJU"). 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz 

akceptuje jego treść. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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