REGULAMIN KONKURSU

„Zaprojektuj koszulkę meczową” (dalej: „Regulamin”)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „zaprojektuj koszulkę meczową (dalej: „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu Towarzystwo Sportowe Victoria PWSZ ul. Zamkowa 4 w Wałbrzychu (dalej:
„Organizator”).

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs trwa od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (dalej: „Okres Konkursowy”). Okres ten
nie obejmuje pełnego okresu weryfikacji zgłoszeń i wyłaniania laureatów, wydawania nagród i rozpatrywania
ewentualnych reklamacji.

1.6. Organizator powoła komisję (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech jego przedstawicieli. Komisja
zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników
Konkursu oraz podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia
wszystkich członków Komisji, decyzje zapadają większością głosów.
2. NAGRODY
2.1. Organizator przewidział 3 nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”), w tym:
1) trening z zawodnikami Victorii lub trening pod okiem trenera przygotowania fizycznego, koszulkę z własnym
nazwiskiem/pseudonimem, 2 karnety na mecze w sezonie 2017/2018

2) 2 nagrody w postaci 2 karnety na mecze Victorii w sezonie 2017/2018
2.2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie
może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

2.3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do 1 nagrody.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, PRZEBIEG KONKURSU, WYDANIE NAGRÓD
3.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która dokonała przynajmniej jednego zgłoszenia w Konkursie (dalej:
„Uczestnik”).
3.2.1 Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie oraz akceptacją regulaminu
konkursowego.

3.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
1) wykonanie projektu koszulki meczowej w dowolnej formie graficznej (z uwzględnieniem, że projekt należy
przesłać w formacie obsługiwanym przez Organizatora tj. cdr, ai, svg, png, jpg, pdf – plik nie większy niż 10 MB)
2) przesłanie zgłoszenia na adres mailowy victoria@pwsz.com.pl
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie i celu
związanym z realizacją Konkursu;
3.4. Jedna osoba może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3.5. Dokonując Zgłoszenia w Konkursie Uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie, akceptuje postanowienia Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad
Konkursu, o których mowa w Regulaminie, a także oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych
do Projektu, zaś w przypadku, gdy Projekt zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik posiada od takich osób
zgody na nieodpłatne wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku.

3.6. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
1) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na
jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
2) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości,
przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o
charakterze religijnym;
3) zawierają treści niezgodne z prawem;
4) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
5) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
6) naruszają dobre obyczaje;
7) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.7. Lista Laureatów opublikowana zostanie do dnia 31 lipca 2017 roku na stronie internetowej Organizatora.
3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany
danych (w tym np. adresu) Laureata lub wskazania błędnych danych adresowych przez Laureata.

3.9. Nagrody zostaną wydane Laureatom nie później niż do dnia 30 października 2017 r.
3.10 Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy victoria@pwsz.com.pl

4. PRAWA AUTORSKIE
4.1. Przesłanie Projektu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym
Uczestnikowi przysługuje wobec tego Projektu pełnia autorskich praw majątkowych, a także, w przypadku, gdy
Projekt przedstawia wizerunek osób trzecich, prawo do nieodpłatnego dysponowania ich wizerunkiem
utrwalonym w tym projekcie.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o
naruszaniu przez Projekt wykorzystane w danym Zgłoszeniu praw autorskich, prawa do wizerunku, dóbr
osobistych osób trzecich lub nieprawidłowości powyższych oświadczeń.
4.3. Przesłanie w Zgłoszeniu Projektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Projekt to stanowi
przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze Uczestnika, który je wykorzystuje, a nadto nie
narusza praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia
wiadomości, o naruszaniu przez Projekt wykorzystane w Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób
trzecich.
4.4. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Projektu na polu eksploatacji
obejmującym publiczne rozpowszechnianie za pomocą Strony Internetowej przez czas trwania Konkursu, a
także, w przypadku, jeśli Projekt zawiera wizerunek określonej osoby, zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w
zakresie i na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
4.5. Postanowienia pkt. 4.1.- 4.4. powyżej stosuje się odpowiednio do Obrazu.

5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby biorące udział w Konkursie, jest
Organizator
5.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
5.3. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w Konkursie, w tym Uczestników będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i tylko w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte osób
biorących udział w Konkursie.
6.3. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Konkursie zasad Regulaminu lub
wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma
prawo wykluczyć taką osobę z Konkursu lub pozbawić ją prawa do Nagrody.
6.4. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na
Stronie Internetowej, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu, publikowania treści na Stronie Internetowej zgodnie z
warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez
okres trwania Konkursu. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania
Zgłoszeń w Konkursie.

