
Regulamin Aplikacji konkursowej „Pokaż nam jak kibicujesz!” 

 

§1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest ATA Cezary Chmielewski, ul. Grochowska 357/339,  
03-822 Warszawa, NIP 524-212-26-14. Konkurs odbywa się poprzez aplikację 
„Pokaż nam jak kibicujesz!”, która zainstalowana jest na Fanpage’u Poland National 
Team. Organizator dostosowuje Aplikację konkursową pod względem graficznym 
oraz merytorycznym oraz ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do 
wiadomości swoich „fanów” w Serwisie Społecznościowym Facebook. 

2. Dane organizatora konkursu: ATA Cezary Chmielewski, z siedzibą ul. Grochowska 
357/339,  
03-822 Warszawa, NIP 524-212-26-14. 

3. Konkurs dotyczy prac z dziedziny fotografii, a informacja o nim zostanie 
upubliczniona za pomocą środków masowego przekazu, w tym strony internetowej 
www.pnt.pzm.pl.  

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 
współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika Aplikacji 
Konkursowej mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych do celów marketingowych i wysyłki elektronicznej. Administratorem 
danych osobowych jest ATA Cezary Chmielewski, ul. Grochowska 357/339,  
03-822 Warszawa, NIP 524-212-26-14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne 
ze zgodą na ewentualną publikację imion i nazwisk laureatów konkursowych. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie 
będzie się odbywało zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). 
Użytkownik Aplikacji Konkursowej może także wyrazić zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych do celów marketingowych Administratora, zgodnie z Ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz na otrzymywanie informacji 
marketingowych od ATA Cezary Chmielewski, ul. Grochowska 357/339,  
03-822 Warszawa, NIP 524-212-26-14 na podany adres mailowy, na podstawie 
ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 z 2002 r.  
z późniejszymi zmianami).  

7. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik udziela nieodpłatnie na rzecz 
Organizatora licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych przez 
uczestnika do Konkursu, w ramach działalności Organizatora i zgodnie z celami 
Poland National Team, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 8 niniejszego 
paragrafu z zastrzeżeniem postanowień regulaminu użytkowania Serwisu 
Społecznościowego Facebook. 



8. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zgodnie z § 3 ust. 8 niniejszego regulaminu, w chwili 
otrzymania przez nich nagrody przenoszą na Organizatora autorskie prawa 
majątkowe do zdjęć zgłoszonych przez siebie do Konkursu. Celem uniknięcia 
wątpliwości przeniesienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest 
nieograniczone terytorialnie oraz w czasie i jest dokonane 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 b) - 
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. 

9. Administrator danych zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych. 
Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie odbioru uzyskać można kierując 
swoje zapytanie na adres e-mail: kontakt@pnt.pzm.pl. 

10. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego 
Regulaminu. 

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem 
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja 
Konkursowa (zwana dalej „Komisja”). 

12. W skład Komisji wchodzi: 3 przedstawicieli Organizatora. 

  

§2. Słownik pojęć 

1. Aplikacja Konkursowa: narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją  
z użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook. 

2. Użytkownik Aplikacji Konkursowej: osoba posiadająca konto w Serwisie 
Społecznościowym Facebook, która zainstalowała Aplikację Konkursową i zgodziła 
się na dostęp Aplikacji Konkursowej do swoich danych osobowych. 

3. Znajomy: Użytkownik Serwisu Społecznościowego Facebook, oznaczony przez 
Użytkownika Aplikacji Konkursowej jako „Znajomy”. 

4. Organizator: ATA Cezary Chmielewski, ul. Grochowska 357/339,  
03-822 Warszawa, NIP 524-212-26-14.  

5. Konkurs: Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Serwisu  Społecznościowego 
Facebook http://www.facebook.com (zwany dalej „Serwis Społecznościowy 

Facebook”), za pośrednictwem strony znajdującej się pod linkiem 
http://facebook.com/PolandNationalTeamOfficial (zwanej dalej „Fanpage”) przy 
użyciu Aplikacji Konkursowej, znajdującej się pod adresem 



https://www.facebook.com/PolandNationalTeamOfficial/app_263940943713821  
(zwanej dalej „Aplikacja Konkursowa”). 

6. Użytkownik Serwisu Społecznościowego Facebook: osoba posiadająca konto  
w serwisie społecznościowym Facebook.  

7. Profil: osobiste konto Użytkownika Serwisu Społecznościowego Facebook (zwany 

dalej „Profil”), w którym Użytkownik podany jest z imienia i nazwiska, może 
dodawać znajomych, gromadzić wideo oraz zdjęcia. W ramach Profilu może również 
umieszczać statusy i wpisy zawierające tekst, linki, ankiety, zdjęcia oraz wideo.  

  

 

§3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich Użytkowników Serwisu Społecznościowego 
Facebook. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 14 stycznia 2014 roku i trwa do 18 stycznia 2014 
roku. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Konkurs polega na wyłonieniu dziesięciu najciekawszych zdjęć na podstawie 
głosowania Użytkowników Serwisu Społecznościowego Facebook spośród których 
Komisja wybierze 3 najciekawsze zdjęcia. 

5. W dniach od 14 stycznia do 18 stycznia 2014 r. odbędzie się głosowanie na 
najlepsze prace konkursowe. W okresie głosowania można składać kolejne prace. 20 
stycznia 2014 r. nastąpi ogłoszenie wyników. 

6. Aby wziąć udział w Konkursie Użytkownik Serwisu Społecznościowego Facebook 
musi: 

a. zalogować się do Serwisu Społecznościowego Facebook. 

b. wejść do Aplikacji Konkursowej. 

c. Polubić  Fanpage Poland National Team 

d. Dodać zdjęcie na którym pokazuje jak kibicuje Polakom biorącym udział w 
Rajdzie Dakar 2014, które automatycznie opublikowane zostanie w rankingu.  

7. W Aplikacji Konkursowej może wziąć udział dowolna osoba, która posiada swój Profil 
w Serwisie Społecznościowym Facebook oraz polubiła Fanpage Poland National 
Team. Prawdziwe dane podane w Profilu są warunkiem otrzymania ewentualnej 
nagrody. 

8. Nagrodami w Konkursie są: trzy albumy „Rally Zone”, trzy czapki z daszkiem  Poland 
National Team, dziesięć smyczy Poland National Team, dziesięć toreb Poland 
National Team, dziesięć kalendarzy Rafała Sonika, dziesięć kalendarzy Lotto Team. 
Za zdobycie: 

1. Pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca: album „Rally Zone”, czapka z 
daszkiem, smycz, torba, kalendarz Lotto Team, kalendarz Rafała Sonika, 



2. miejsca od czwartego do dziesiątego: torba, smycz, kalendarz Lotto Team, 
Kalendarz Rafała Sonika. 

9. Zwycięzca Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani 
żadną inną formę rekompensaty.  

10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie. 

11. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane pocztą w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu, tj. do dnia 3 lutego 2014 r. O wygranej, terminie i sposobie 
odbioru nagrody zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną poprzez wiadomość 
elektroniczną wysłaną z adresu kontakt@pnt.pzm.pl na podany przez nich w aplikacji 
konkursowej adres e-mail. 

12. Jeśli zwycięzca Konkursu nie odpowie na wiadomość e-mail zawierającą informację 
o wygranej i sposobie odbioru nagrody do dnia 3 lutego 2014 r., nagrody pozostaną 
własnością Organizatora. 

13. Konkurs kończy się z dniem: 3 lutego 2014 r. 

14. Pierwsze dziesięć zdjęć z najwyższym wynikiem ilości głosów otrzymanych  
w głosowaniu, zostanie nagrodzonych, zgodnie z wymienionymi w pkt. 8. 

15. Zdobywcy nagród zostaną ogłoszeni w Aplikacji Konkursowej na Fanpage Poland 
National Team w dniu 20 stycznia 2014 r. do godziny 20:00.  

16. Uzyskana w Konkursie Nagrody nie przekraczają wartości 760 zł brutto i są 
zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 
68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 51 poz. 307 z późn. zm.)  

17. Użytkownik Aplikacji Konkursowej, który nie użyje funkcjonalności „zaproś 
znajomych” może przesłać tylko jedno zgłoszenie w całym Konkursie.  

18. Użytkownik Aplikacji Konkursowej, który użyje funkcjonalności „zaproś znajomych” 
może przesłać maksymalnie 15 zgłoszeń. 

19. Minimalna liczba Znajomych, których musi zaprosić Użytkownik Aplikacji 
Konkursowej, aby uzyskać możliwość dodania większej ilości prac wynosi: 5 
Znajomych. 

20. Użytkownik Aplikacji Konkursowej, który nie użyje funkcjonalności „zaproś 
Znajomych” może oddać jeden głos na każdą z prac. 

21. Aby uzyskać prawo oddania kolejnego głosu, Użytkownik Aplikacji Konkursowej musi 
zaprosić dodatkowo: 3 Znajomych. 

22. Każdy Użytkownik Aplikacji Konkursowej może łącznie zagłosować maksymalnie po 
5 razy na każdą z prac konkursowych. 

 

§ 4. Prawa i Obowiązki Użytkowników Aplikacji Konkursowej 

1. Użytkownik Aplikacji Konkursowej jest zobowiązany przestrzegać postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  



2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Użytkownika Aplikacji 
Konkursowej z udziału w Konkursie.  

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkowników Aplikacji Konkursowej działań 
sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych 
powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe luba naruszających zasad 
etykiety.  

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Użytkowników Aplikacji Konkursowej za 
pośrednictwem Aplikacji Konkursowej jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis 
Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami określonymi  
w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 5. Prawa i Obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników Aplikacji Konkursowej  
o przebiegu Konkursu na Fanpage Poland National Team, a w szczególnych 
przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez 
wiadomość wysłaną Użytkownikowi Aplikacji Konkursowej za pośrednictwem adresu 
poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika Aplikacji Konkursowej na 
swoim Profilu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Użytkowników 
Aplikacji Konkursowej, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa  
w Konkursie tych Użytkowników Aplikacji Konkursowej, którzy naruszają postanowienie 
niniejszego Regulaminu, a w szczególności:  

a. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Społecznościowym 
Facebook.  

b. Biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie 
Społecznościowym Facebook.  

c. Prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, 
gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich.  

d. Prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasada funkcjonowania 
Aplikacji Konkursowej.  

e. Prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego 
wizerunek.  

f. Używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Aplikacji 
Konkursowej.  

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma 
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, 
przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje 
Użytkowników Aplikacji Konkursowej o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną 
formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa,  
a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości 
jak pierwotnie wskaże.  



4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców 
usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 
uczestnictwa w Konkursie.  

b. Połączenie internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub 
zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie 
treści przesłanych do Serwisu Społecznościowego Facebook drogą elektroniczną.  

c. Jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Społecznościowego 
Facebook.  

d. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu 
Społecznościowego Facebook w związku z interakcjami z Serwisem 
Społecznościowym Facebook.  

e. Naruszenie przez Użytkowników Serwisu Społecznościowego Facebook praw 
autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących 
praw Użytkowników Serwisu Społecznościowego Facebook do korzystania z konta  
w Serwisie Społecznosciowym Facebook.  

 

§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Użytkownicy 
Aplikacji Konkursowej winni zgłaszać Komisji na piśmie w czasie trwania Konkursu, jak  
i 7 dni roboczych po jego zakończeniu, na adres: ATA Cezary Chmielewski,  
ul. Grochowska 357/339, 03-822 Warszawa, NIP 524-212-26-14, z dopiskiem: 
„Reklamacja – konkurs Pokaż nam jak kibicujesz”. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika 
Aplikacji Konkursowej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  

4. Użytkownik Aplikacji Konkursowej zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem 
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.  

5. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 
1. § 6 nie będą rozpatrywane.  

 

§ 7. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu 

1. Wszelki informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w Aplikacji 
Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria serwisu Facebook.  



3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także 
na stronie internetowej http://pnt.pzm.pl 

 

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne. 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach  
i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. 
zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym profilu przez Organizatora w Serwisie 
Społecznościowym Facebook. 

3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty  
i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 
organizowaniu Konkursu na podstawie: umów cywilnoprawnych, w szczególności 
pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 

4. Zarówno Użytkownicy Aplikacji Konkursowej, jak i Organizator będą dążyć do 
rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób 
ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do polubownego 
rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd. 

5. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz 
promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. 
Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści. 

6. Użytkownik Serwisu Społecznościowego Facebook przystępując do Konkursu 
akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, 
iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa. 

7. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Użytkownika Aplikacji 
Konkursowej do wartości nagrody, do którego Użytkownik Aplikacji Konkursowej jest 
uprawniony. 

8. W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności Serwisu 
Społecznościowego Facebook, Organizator oraz twórcy Aplikacji Konkursowej  
tj. „clickcommunity Sp. zo.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia  
w prawidłowym działaniu Aplikacji Konkursowej, ani też odpowiedzialności za awarie 
Aplikacji Konkursowej. 

9. Organizator oraz twórcy Aplikacji Konkursowej tj. „clickcommunity Sp. z o. o.” nie 
ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub 
graficznych, które zostały umieszczone w Aplikacji Konkursowej przez Użytkownika. 

10. Organizator oraz twórcy Aplikacji Konkursowej tj., „clickcommunity Sp. z o. o.” nie 
archiwizują i nie administrują plikami graficznymi wprowadzanymi do Aplikacji 
Konkursowej przez Użytkowników Aplikacji Konkursowej. 

11. Clickcommunity sp. z o. o. oraz Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do 
usunięcia treści, wgranych do Aplikacji Konkursowej przez Użytkownika Aplikacji 
Konkursowej, które są sprzeczne z treścią niniejszego Regulaminu, z obowiązującym 
prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób 



trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod 
adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, 
język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. 
Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a twórca 
Aplikacji Konkursowej tj. Clickcommunity sp. z o. o. lub Organizator Konkursu mogą 
ograniczyć Użytkownikowi Aplikacji Konkursowej umieszczającemu takie treści 
dostęp do wszystkich Aplikacji Konkursowych stworzonych przez Clickcommunity Sp. 
z o. o. 

12. Użytkownik Aplikacji Konkursowej oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane 
do Aplikacji Konkursowej nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności 
autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim  
i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze 
zm.). 

13. Użytkownik Aplikacji Konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub 
linki naruszały prawa osób trzecich. 

14. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich,  
w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator 
Konkursu został o tym poinformowany przez twórcę Aplikacji Konkursowej  
tj. clickcommunity Sp. z o i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad. 

15. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny. 

16. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 

 


