REGULAMIN KONKURSU "Złap na zdjęciu wiatr, niech to będzie piłkarski kadr!"
INFORMACJA OGÓLNA
Organizatorem konkursu (dalej jako "Konkurs") jest Widzew Łódź SA z siedzibą przy al.
Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, KRS: 0000680270, Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia XX Wydział KRS, NIP: 728-281-81-45, REGON: 367362486
zwany dalej "Organizatorem" lub "Klubem".
POSTANOWIENIA REGULAMINU
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu "Złap na zdjęciu wiatr, niech to będzie
piłkarski kadr!", który zostanie przeprowadzony przez Organizatora w dniach 24 listopada
2021 r. – 8 grudnia 2021 r.
§2
Przedmiot i cel Konkursu, jego uczestnicy i nagrody
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najbardziej oryginalnego, najciekawszego,
najbardziej zabawnego zdjęcia związanego z piłką nożną – z treningu, meczu, w stroju
piłkarskim itp.
2. Celem Konkursu jest promowanie marki Widzewa Łódź oraz marki Sponsora Konkursu –
Spółki PGE SA.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu.
4. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
- zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa uczestnika, a uczestnik oświadcza, że przysługuje
mu do niej całość praw autorskich,
- w przypadku, gdy praca konkursowa zawiera wizerunek jakiejkolwiek osoby, uczestnik
posiada zgodę osób widniejących na przesłanej pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych Organizatora oraz
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
- praca konkursowa nie narusza praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich.
7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub
zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.

8. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków
określonych w niniejszym regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne
prawo do nagrody w Konkursie.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i
nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w zgłoszeniu konkursowym lub nazwą
profilu uczestnika na portalu internetowym. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego
wizerunku w związku z odbiorem nagrody oraz jej realizacją, w szczególności na
wykorzystanie materiałów foto i video z realizacji nagrody na profilach i stronie internetowej
Organizatora.
10. Nagrodami w Konkursie są:
- za zajęcie 1. miejsca – trening indywidualny z Danielem Mąką oraz gadżety PGE,
- za zajęcie 2. miejsca – jedno dwuosobowe zaproszenie VIP na wybrany przez laureata mecz
Widzewa Łódź oraz gadżety PGE,
- za zajęcie 3. miejsca – jedno dwuosobowe zaproszenie VIP na wybrany przez laureata mecz
Widzewa Łódź oraz gadżety PGE,
- miejsca od 4. do 10. (siedem wyróżnień) - gadżety PGE.
11. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2021 r. Ich lista
zostanie opublikowana najpóźniej 16 grudnia 2021 r. w kanałach komunikacyjnych
Organizatora.
§3
Przebieg Konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które
zawierać będzie Zadanie konkursowe.
2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez nadesłanie maila zawierającego wykonane Zadanie
konkursowe na adres redakcja@widzew.com w dniach trwania Konkursu, tj. od 24 listopada
2021 r. do 8 grudnia 2021 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie najbardziej oryginalnego, najciekawszego,
najbardziej zabawnego zdjęcia związanego z piłką nożną – z treningu, meczu, w stroju
piłkarskim itp.
4. Każdy uczestnik ma prawo do jednego Zgłoszenia konkursowego – w przypadku nadesłania
kilku zgłoszeń, oceniane przez Komisję konkursową będzie to nadesłane jako pierwsze.

5. Zadania konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających
dobra osobiste innych osób lub naruszających obowiązujące przepisy prawne.
6. Powołana Komisja konkursowa (składająca się z przedstawicieli Widzewa Łódź oraz spółki
PGE SA) wyłoni zwycięzcę/zwycięzców Konkursu.
7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub
zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków
określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne
prawo do nagrody w Konkursie.
§4
Postanowienia dodatkowe
1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać
przeprowadzenie Konkursu. W przypadku stwierdzenia takich działań przez Organizatora, ma
on prawo wyeliminować uczestnika z Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o
charakterze siły wyższej,
- wystąpienie przerw w przebiegu Konkursu zaistniałych z przyczyn technicznych lub
niezależnych od Organizatora,
- udział w Konkursie uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego
regulaminu i ewentualne szkody tym spowodowane.
3. Wszystkie kwestie sporne powstałe w trakcie trwania Konkursu należy składać do
Organizatora. Będą one rozstrzygane na bieżąco. Wątpliwości i reklamacje składane po
zakończeniu Konkursu nie będą rozpatrywane.
4. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania
Konkursu.
§5
Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
3. Organizator Konkursu jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych. Uczestnik
przystępując do Konkursu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie
przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem
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).
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
- przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania
nagród, a także publikacji wyników Konkursu na profilach i stronie internetowej Organizatora,
w tym prowadzonych w mediach społecznościowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
- realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją Konkursu, np.
rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,
- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też
w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne
znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie
uzasadniony
interes”;
terminy
dochodzenia
roszczeń
związanych
z Konkursem szczegółowo określają obowiązujące przepisy prawne,
- przetwarzania, utrwalenia wizerunku nagrodzonego/-ych w Konkursie w formie fotografii
cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia
odrębnej zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - „zgoda”,
- prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj.
poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody uczestnika Konkursu na
przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda", z
uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu
korespondencyjnego w celu wydania nagród jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez uczestnika będzie
brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku
uczestnika w zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała
dla uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

7. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
w rozumieniu art. 22 RODO.
8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w
regulaminie.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
z
inspektorem
ochrony
danych
Organizatora
za
pośrednictwem
adresu
e-mail: iod@widzew.com.
§6
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Organizatora 22 listopada 2021 r.

