
Strona 1 z 7 

 

REGULAMIN KONKURSU "PROJEKT NA MEDAL" 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pt. „PROJEKT NA 

MEDAL” (dalej: „Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Polski Związek Lekkiej Atletyki (dalej: 

„PZLA”) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, numer KRS: 0000079613. 

3. Partnerem Konkursu jest MCC Bartłomiej Pakuła (dalej: MCC) z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 48, 93 – 155 

Łódź.  

4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. 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. 

6. Najlepsze (zwycięskie) zgłoszenie w Konkursie wybiorą członkowie komisji Konkursowej (dalej: Komisja 

Konkursowa), składająca się z Przedstawicieli Organizatora - Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  

7. Zgłoszeń w Konkursie można dokonywać w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 23 listopada 2020 roku 

do godz. 23:59:59 dnia 4 grudnia 2020 roku (zwanym dalej „Okresem Dokonywania Zgłoszeń 

Konkursowych”).  

 

§ 2 Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promocja lekkoatletyki, PZLA, lekkoatletów oraz partnerów i sponsorów PZLA. 

 

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, a więc w Konkursie mogą uczestniczyć 

osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, które dokonały zgłoszenia w Konkursie zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie po wypełnieniu 

oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.   

2. Jeden Uczestnik może przygotować dowolną liczbę prac w Konkursie. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać w Okresie Dokonywania Zgłoszeń 

Konkursowych zgłoszenia konkursowego (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez przesłanie pracy Uczestnika na 

adres marketing@pzla.pl wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika (a w 

przypadku osób małoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych) oświadczenia, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Zgłoszenie powinno być zgodne z wymogami dotyczącego przesyłanego pliku, tj. dozwolone formaty 

.jpg, .pdf., a maksymalna waga pliku to: 50 megabajtów.  

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie 

organów Organizatora oraz pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów 

członków Komisji Konkursowej. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz 
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Organizatora lub Komisji Konkursowej, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o 

pracę, umowa cywilnoprawna). 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 5 powyżej. 

Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, 

zstępnych i rodzeństwo małżonków. 

7. Podanie nieprawidłowych lub fałszywych danych skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia z Konkursu. 

8. Zgłoszenie musi być zgodne z § 3 Regulaminu i przesłane w Okresie Dokonywania Zgłoszeń 

Konkursowych. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, jego 

akceptacja i prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie skanu prawidłowo oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 3. W razie wątpliwości uznaje się,̨ iż ̇ przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne 

z bezwarunkową akceptacją Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, co do których istnieją 

przesłanki wskazujące na nieregulaminowe zgłoszenie do Konkursu. Wykluczenia te podlegają 

reklamacjom zgodnie z trybem wskazanym w § 9 Regulaminu. 

 

§ 4 Prawa do Zgłoszeń 

1. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik, (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice lub 

opiekunowie) oświadczają, iż jest jego autorem i stanowi ono przejaw jego indywidualnej i oryginalnej 

twórczości, a także, że przysługują mu wszelkie prawa do Zgłoszenia i nie są one w żaden sposób 

ograniczone ani obciążone. Uczestnik Konkursu (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice 

lub opiekunowie), gwarantują, iż w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone 

na rzecz osób trzecich. Uczestnik Konkursu (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice lub 

opiekunowie), oświadczają również, że korzystanie ze Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem nie zagrozi 

ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub na 

podstawie zobowiązania umownego. 

2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące 

Zgłoszenia złożone w ramach Konkursu, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich, osobistych 

lub majątkowych. 

3. W przypadku Zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co do praw 

przysługujących do złożonego przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia, Organizator zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia tego Zgłoszenia z Konkursu. 

4. Uczestnik (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice lub opiekunowie), z chwilą przesłania 

Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na 

korzystanie ze Zgłoszenia w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji 

wydawanych drukiem przez Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, w tym 

utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów 
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strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym uczestnikom, 

niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach 

promocyjnych i reklamowych. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). 

5. Uczestnik Konkursu (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice lub opiekunowie), przyjmuje 

do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa w ust. 4 powyżej wydane 

są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla uczestnika 

Konkursu i innych podmiotów uprawnionych do Zgłoszenia, w zamian za możliwość uczestniczenia w 

Konkursie. 

6. Uczestnik (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice lub opiekunowie), wyraża zgodę i 

upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do przesłanego Zgłoszenia i dysponowania 

nim. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań 

Zgłoszeń i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w 

Regulaminie. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator może wykorzystać w swoich działaniach komunikacyjnych, o 

których mowa w ust. 4 powyżej, również Zgłoszenia, które nie zostały nagrodzone w Konkursie. 

8. Uczestnik Konkursu (a w przypadku osób małoletnich – także ich rodzice lub opiekunowie), którego 

Zgłoszenie zostanie nagrodzone w ramach Konkursu, w zamian za przekazaną nagrodę i z chwila jej 

przyznania, przenosi na Organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do nagrodzonego 

Zgłoszenia. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie tych praw przez Organizatora nastąpi w 

najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych 

w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz będzie obejmowało wszelkie 

zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika, opisane powyżej, w tym w szczególności 

zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań, łączenie ich z innymi dobrami i 

wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym. 

9. Szczegółowy zakres udzielanej Organizatorowi licencji i przenoszonych na Organizatora praw do 

Zgłoszeń, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, określa treść oświadczenia 

(dotyczącego m.in. akceptacji Regulaminu prawa do wizerunku oraz praw autorskich), stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Regulaminu i jego integralną część. 

 

 § 5 Zadanie konkursowe 

1. Do uczestników Konkursu należeć będzie przygotowanie projektu medalu w oparciu o następujące 

założenia: 

a) Jeden projekt w dowolnym kolorze: złoty, srebrny, brązowy Wymiary od 7cm - 10cm, grubość 60 

mm – 80 mm. Projekt dwustronny, kształt dowolny, dozwolone elementy przestrzenne, ażurowe, 

elementy kolorowe. 

b) wymagania dotyczące awersu: na medalu muszą być umieszczone informacje: 

I. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 U20 (wskazana czcionka Good Times lub inna); 

II. Toruń 2021 (wskazana czcionka Good Times lub inna); 



Strona 4 z 7 

 

III. Logotyp PZLA do pobrania https://pzla.pl/aktualnosci/11450-logotyp-pzla 

IV. wskazane są elementy graficzne dot. lekkiej atletyki 

c) wymagania dotyczące rewersu:  

I. Logotyp PZLA do pobrania https://pzla.pl/aktualnosci/11450-logotyp-pzla 

II. wskazane są elementy graficzne dot. lekkiej atletyki 

 

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z 

przedstawicieli Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa decydować będzie również o 

ostatecznym wyniku Konkursu i przyznaniu nagród na podstawie oceny najciekawszych jej zdaniem 

Zgłoszeń, spośród przesłanych i spełniających wszystkie warunki Regulaminu. Obrady Komisji 

Konkursowej odbędą się w dniu 10 grudnia 2020 roku i będą niejawne. Z obrad Komisji Konkursowej 

zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. Komisja 

Konkursowa dokona wyboru zwycięskiego Zgłoszenia całkowicie według swojego wyłącznego, 

swobodnego uznania. Kryterium wyboru zwycięskiego Zgłoszenia przez Komisję Konkursową stanowić 

będą w szczególności oryginalność pomysłu oraz walory artystyczne wykonania. Komisji Konkursowej 

przysługuje pełna swoboda w wyborze zwycięskiego Zgłoszenia, na podstawie powyższych kryteriów. 

Komisja Konkursowa, w oparciu o powyższe kryteria, dokona wyboru: 

1) 1 Zgłoszenia (jednej pracy), w odniesieniu do którego Uczestnik dokonujący danego Zgłoszenia 

(dalej: „Laureat”) zostanie uhonorowany nagrodami wskazanymi w § 8  (dalej: łącznie „Nagrody”, 

a pojedynczo – „Nagroda”).  

2. Laureat zostanie poinformowany o wygraniu Nagrody drogą elektroniczną (wiadomość wysłana na 

adres e-mail podany w Zgłoszeniu) najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 roku. 

3. Nagroda, zostanie przekazana wybranemu przez Komisję Konkursową Laureatowi jedynie po 

weryfikacji dokumentów uprawniających jego do wzięcia udziału w Konkursie i potwierdzeniu 

zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. 

4. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody w postaci wejściówek VIP na ich równowartość pieniężną 

ani na nagrodę innego rodzaju, z zastrzeżeniem możliwości wyboru udziału w jednej z dwóch imprez 

wskazanych w §  8 ust. 1. 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku 

wygranych w konkursach m.in. z dziedziny sportu i sztuki nagrody o wartości poniżej 2000 zł są, 

zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których zgłoszenia 

konkursowe zawierać będą treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatora, 

Komisji Konkursowej lub osób trzecich. 
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8. Wysłanie Zgłoszenia lub sam udział w Konkursie nie jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do 

otrzymania jakiejkolwiek Nagrody.  

 

§ 7 Wyniki Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się dnia 23 grudnia 2020 roku i trwać będzie do czasu rozpatrzenia przez 

Organizatora wszystkich reklamacji otrzymanych od Uczestników.  

2. Wyłonienie zwycięzcy przez komisję konkursową nastąpi do 10.12.2020. Organizator ma możliwość 

niewyłonienia Laureata i odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone w mediach PZLA, tj. 14 grudnia 2020.. 

 

§ 8 Nagrody  

1. Organizator przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest 

nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz 4 wejściówki VIP na jedną z 

imprez: Orlen Cup - Łódź 2021 lub Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego - Chorzów 2021 (do wyboru 

przez Laureata). 

2. Organizator skontaktuje się z Laureatem celem przekazania nagrody. 

3. Wartość Nagrody wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), co obejmuje nagrodę pieniężną o 

wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)  oraz kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 

stanowiącą wartość 4 wejściówek VIP na jedną z imprez wskazanych w ust. 1.  

 

§ 9 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłaszane w formie 

pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

2. Reklamacja, aby była ważna, powinna również zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres 

korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny 

opis. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem 

reklamacji Organizator zwrócą się do Uczestnika/uprawnionego składającego reklamację o ich 

uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację 

zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub 

pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, 

adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez 

właściwy sąd powszechny. 

 

§ 10 Dane osobowe 
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1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej „Rozporządzenie”) 

informacje uzyskane od Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, w celu 

przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 

tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

3. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Konkursu, tj. dokonanie Zgłoszenia, akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w 

Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. 

5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie: 

1) realizacji zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w przypadku akceptacji 

niniejszego Regulaminu; 

2) obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – w 

przypadku Laureatów Nagród; 

3) prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na wykonywaniu marketingu 

bezpośredniego - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – w przypadku wysyłki treści 

marketingowych, o których mowa w Regulaminie. 

6. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania 

przyznanych Nagród, oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów 

prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie adresu e-mail, a w przypadku 

laureatów Nagród również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w trakcie trwania Konkursu, a w przypadku 

udzielenia zgody do momentu jej wycofania. Dane Laureatów Nagród przetwarzanie będą przez okres 

wynikający z przepisów podatkowych (aktualnie 5 lat). Okres przechowywania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami. 

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

9. Uczestnik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność 

prawem przetwarzani jego danych przed jej wycofaniem. 
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10. Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Organizatora można kontaktować się mailowo, pod 

adresem daneosobowe@pzla.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Polski Związek Lekkiej Atletyki 

ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, „do Inspektora Ochrony Danych”. 

11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w 

Konkursie. 

12. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

13. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Prace przesłane po terminie, niezgodne z Regulaminem, niebędące pracą autora podpisanego pod 

pracą lub bez załączonego oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. 

2. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację przez uczestnika i rodzica / opiekuna prawnego 

postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. 

3. Przesłane prace konkursowe stanowić będą własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

publikacji. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

7. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu lub któregokolwiek z Laureatów któregokolwiek z postanowień 

Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika lub Laureata z 

Konkursu i utracie przez tego Uczestnika lub Laureata prawa do Nagrody. W takim przypadku Komisja 

Konkursowa jest uprawniona do wyboru nowego Laureata na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

8. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie 

Organizatora tj. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, z siedzibą w Warszawie 01-612, przy ul. 

Mysłowickiej oraz na stronie internetowej pod adresem: www.pzla.pl. 

9. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszał na stronie internetowej pod adresem 

www.plza.pl oraz w siedzibie Organizatora. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany 

Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników i Laureatów Konkursu. 

10. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu. 

11. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 


