
REGULAMIN KONKURSU „WYRAŹ SPORTOWE EMOCJE” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Żurawiej 43 lok. 122, 00-680 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru pod numerem KRS: 0000430403, NIP: 5252537110 (dalej „Organizator”).  

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego 

przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania 

reklamacyjnego (dalej "Regulamin"). 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 00:00, a kończy się dnia 

31.04.2014 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”) które: 

a) mają ukończone 18 lat; 

b) w przypadku osób niepełnoletnich – prześlą Organizatorowi pisemne 

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wyrażające zgodę na udział 

w Konkursie wskazanej osoby niepełnoletniej; 

c) są zarejestrowanymi użytkownikami w serwisie www.fundacjakibica.pl; 

d) wykonają zadanie konkursowe, polegające na umieszczeniu w serwisie 

www.youtube.com (dalej „YouTube”) filmiku trwającego maksymalnie 3 

minut o tematyce sportowej (dalej „Materiał”); 

e) prześlą link do zamieszczonego w serwisie YouTube Materiału na adres e-

mail : konkurs@fundacjakibica.pl , bądź w przypadku braku możliwości 

zamieszczenia Materiału w serwisie YouTube – prześlą Materiał, który 

następnie zostanie umieszczony w serwisie YouTube przez Organizatora; 

f) prześlą na adres e-mail : konkurs@fundacjakibica.pl pisemne zgody, o 

których mowa §2 ust. 5 i 6 oraz w  §6 ust.2 i 10 Regulaminu. 

2. Materiał nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, a 

także naruszać praw osób trzecich.  

3. Materiały, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą 

brane pod uwagę. Materiały takie mogą być także usunięte przez Organizatora.  

4. Materiał przesłany przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w 

Konkursie musi być całkowicie oryginalny, a w szczególności nie może stanowić 

opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek 

elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. 
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5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

jego wizerunku przez Fundację Kibica z siedzibą w Warszawie (00-680), przy ul. 

Żurawiej 43 lok. 122, utrwalonego w udostępnionych przez niego Materiałach. 

Powyższa zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania wizerunku jak: 

udostępnienie na stronie internetowej www.fundacjakibica.pl oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Fundacji Kibica z prawem do 

decydowania przez Fundację Kibica o sposobie jego udostępnienia w Serwisie, w 

tym na zestawienie wraz z innymi treściami. 

6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż w przypadku utrwalenia w 

udostępnionych przeze niego Materiałach wizerunku osób trzecich, których zgoda 

na rozpowszechnianie wizerunku jest niezbędna, dysponować będzie stosownym 

dokumentem zawierającym powyższą zgodę oraz prawo do jej przeniesienia na 

Fundację Kibica. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich 

szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu. 

8. Uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż jeden Materiał w czasie trwania 

Konkursu.  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby 

współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także 

członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Dostarczanie Materiałów jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. 

Decyduje czas wpłynięcia Materiału do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po 

terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie 

będą dopuszczone do udziału w Konkursie. 

2. Wszystkie Materiały dostarczone przez Uczestników zostaną zamieszczone w 

serwisie www.fundacjakibica.pl (dalej „Serwis”). Użytkownicy Serwisu mogą 

wyświetlać poszczególne Materiały za pomocą mechanizmu udostępnionego w 

Serwisie.  

3. Wyświetlenie przez Użytkownika Serwisu konkretnego Materiału oznacza 

przyznanie Materiałowi jednego (1) głosu. Dokonanie przez Użytkownika Serwisu 

w ciągu jednej doby kilku wyświetleń tego samego Materiału z jednego adresu IP 

traktuje się jako przyznanie jednego (1) głosu na dany Materiał. 

4. Spośród wszystkich zamieszczonych w Serwisie Materiałów, w Konkursie zostanie 

wyłoniony jeden (1) zwycięzca, który uzyskał największą liczbę głosów zgodnie z 

ust. 3 powyżej. 

5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailowo na adres wskazany 

podczas rejestracji w Serwisie nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia 

zakończenia Konkursu. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez 



Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca 

zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres 

konkurs@fundacjakibica.pl następujące informacje: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer telefonu kontaktowego, 

c) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda. 

§ 4 Nagrody 

1. Organizator przewidział w Konkursie: 

 jedną (1) nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za 

zajęcie pierwszego miejsca 

 jedną (1) nagrodę rzeczową – w postaci piłki do gry z podpisami 

Reprezentantów Polski Fundacji Kibica za zajęcie drugiego miejsca 

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.  

3. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie 

prawo wskazania jako zwycięzcy Uczestnika Konkursu który jako drugi uzyskał 

największą ilość głosów.  

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej w ciągu 

14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie 

pod adresem: Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie (00-680), ul. Żurawia 43 lok. 

122 z dopiskiem "Konkurs Wyraź Sportowe Emocje Reklamacja".  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany 

w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu www.fundacjakibica.pl oraz w 

siedzibie Organizatora. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych podczas rejestracji w 

serwisie www.fundacjakibca.pl na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz 

wydania nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących 

przepisów jest Organizator Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie (00-680), przy ul. 

Żurawiej 43 lok.122. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych 

powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane 

osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie. 
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3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora Materiału w jakikolwiek sposób, w 

szczególności w sposób wskazany w ust. 5 – 11 poniżej. 

4. Dostarczenie przez Uczestnika Zgłoszenia Organizatorowi jest równoznaczne ze 

złożeniem przez niego oświadczenia, że Materiał jest wolny od praw i roszczeń osób 

trzecich. 

5. Jeżeli Materiał przesłany przez Uczestnika stanowi utwór w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Uczestnik przesyłając Materiał 

do Konkursu udziela niniejszym Organizatorowi na czas nieokreślony, bez ograniczeń 

terytorialnych, niewyłącznej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie 

z tego Utworu (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich 

opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i 

adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo 

swobodnego używania i/lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów 

na terenie kraju oraz za granicą. Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu 

informacjami identyfikującymi jego twórcę. 

7. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, 

autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od 

samodzielnego wykonywania tych praw. 

8. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich 

powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie 

przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w 

niniejszym Regulaminie. 

9. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. 

10. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 


