
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Zrób selfie! Wygrywaj nagrody!" 

  

 
I. DEFINICJE  

 
1. Regulamin - regulamin konkursu „Zrób selfie! Wygrywaj nagrody”. 
2. Organizator - Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna 

41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81. 
  

3. Konkurs –„Zrób selfie! Wygrywaj nagrody” jest konkursem, w którym kibice nadsyłają 
zdjęcia selfie z bilbordami piłkarzy Klubu Górnika Zabrze umieszczonymi w 14 
punktach na terenie Zabrza, Rudy Śląskiej i Gliwic.  

4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich 
należy załączyć pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie), która prawidłowo 
wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wysłała zdjęcie zgodne z regulaminem na 
adres: konkurs@gornikzabrze.pl 

5. Zdjęcia - Prace w formacie JPG o wymiarach nie przekraczających 300 kb. Technika 
wykonania prac jest dowolna. Każdy z uczestników musi przesłać minimum 3 zdjęcie. 

6. Zgłoszenie - Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną na adres: 
konkurs@gornikzabrze.pl.  W treści maila /listu elektronicznego należy dołączyć 
formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.gornikzabrze.pl. W temacie maila 
należy podać imię i nazwisko Uczestnika.  

7. Formularz zgłoszeniowy – dokument dostępny na stronie internetowej 
www.gornikzabrze.pl oraz w siedzibie GÓRNIK ZABRZE., na którym osoby 
chcące wziąć udział w Konkursie składają oświadczenie woli w sprawie zgłoszenia do 
Konkursu i akceptacji Regulaminu oraz uzupełniają niezbędne dane osobowe; 

8. Komisja Konkursowa – jednostka organizacyjna czuwająca nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu, w składzie minimum trzyosobowym wybranym przez Zarząd 
Klubu oraz przedstawicieli kibiców, dokonująca wstępnej analizy zdjęć w zakresie ich 
tematycznej i jakościowej zgodności z Regulaminem. 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy prawidłowo nadesłali zgłoszenie na adres 
konkurs@gornikzabrze.pl, wraz z formularzem zgłoszeniowym o tematyce zgodnej z 
tematem konkursu. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich 
rodziny, oraz osoby pomagające w przygotowaniu Konkursu. 

3. Nadsyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się treścią Regulaminu i 
akceptuje jego wszystkie postanowienia. 

II. ZASADY KONKURSU 
 

1. Czas trwania konkursu: 
- termin nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych wraz z załączonymi Zdjęciami: 
do dnia 8 lutego 2017 roku do godz. 23.59, do 31 marca 2017 roku. 
Nagradzani są pierwsze trzy osoby, które jako pierwsze nadeślą zdjęcia selfie 
danego dnia przez cały okres trwania konkursu.  

 



Wyniki konkursu : w każdy piątek przez cały okres trwania konkursu będą 
ogłaszane wyniki o godz. 15.00 na stronie internetowej i portalu społecznościowym 
Facebook koncie Górnika Zabrze. 

2. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na 
własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do 
nadesłanych prac. 

3. Każdego dnia przez cały okres trwania konkursu nagradzani są pierwsze trzy osoby, 
którym jako pierwszym uda się odnaleźć minimum 3 bilbordy i nadesłać zdjęcia selfie  
I miejsce – 2 zaproszenia na najbliżsi mecz 
II miejsce – 1 zaproszenia na najbliższy mecz 
III miejsce – gadżet klubowy 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zdjęcia 
oraz posiada do niego osobiste oraz majątkowe prawa autorskie oraz że zdjęcie to 
nie narusza jakichkolwiek praw, dóbr osobistych lub interesów osób trzecich oraz 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, iż uzyskał on zgodę osób 
przedstawionych na zdjęciu na rozpowszechnianie ich wizerunku. 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 
wykorzystywania prac bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych w następujących 
polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechniania w ramach działań Górnik Zabrze Sportowej Spółki Akcyjnej. 

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do dokonania niezbędnych zmian w przesłanych 
zdjęciach wynikających z potrzeb Organizatora. 

7. Z momentem przesłania zdjęcia przez Uczestnika, Uczestnik przekazuje 
Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do wykorzystania dzieła na polach 
eksploatacji obejmujących: 

 zwielokrotnienie i publikowanie dzieła, zwielokrotnienie technikami drukarskimi                             
i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, kalendarzy itp. 
 i wprowadzenie do obrotu, 

 utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych                               
i magnetycznych, 

 wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), wyświetlenie, wystawienie, 
opublikowanie i wprowadzenie do sieci Internet oraz rozpowszechnienie w niej, 

 włączenie części lub całości dzieła do utworu multimedialnego lub programu 
komputerowego, 

 promowanie lub reklamowanie nośnika, w którym dzieło zostało zamieszczone,                          
w szczególności na plakatach, kalendarzach, fotografiach, reklamach TV i 
radiowych itp, 

8. Uczestnik przenosi na  Organizatora prawo do wykonywania praw zależnych do 
opracowania dzieła. 

9. Wraz z przejściem praw autorskich majątkowych Organizator otrzymuje prawo do 
udzielania licencji (w tym wyłącznych) na wykorzystanie przekazanych zdjęć oraz 
świadczeń dodatkowych na rzecz osób trzecich.   

10. Organizator nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym                       
w ustępach poprzedzających w czasie nieokreślonym, tak w kraju jak i za granicą. 

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej. 
12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 
uwzględnione. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 



14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 

15. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie 
przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 

16.  Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych. 

17. Zdjęcie powinno być związane z Klubem Górnik Zabrze w sposób pośredni lub 
bezpośredni. 

18. Zdjęcia nie mogą propagować wandalizmu, rasizmu, przemocy, obrażać kogokolwiek, 
w tym inne kluby, organizacje lub osoby.  

 
 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 
www.gornikzabrze.pl oraz w jego siedzibie. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany regulaminu w każdym momencie jego trwania. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie warunków niniejszego 
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
Konkursu w zakresie niezbędnym do jego realizacji. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) 
jest Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze.. 
Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami Ustawy, 
o której mowa powyżej. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą 
przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej Konkursu, tj. w 
zakresie związanym z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, 
wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników, rozpatrzeniem ewentualnych 
reklamacji oraz celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje 
dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

4. Podanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla 
uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także 
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. 

5. Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora w celu przesyłania mu informacji marketingowych 
drogą elektroniczną. Administratorem tych danych osobowych jest Organizator. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa polskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 
 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO: 
PESEL: 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
DATA URODZENIA: 
TELEFON KONTAKTOWY: 
ADRES E-MAIL: 
 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I. Wypełniony formularz wraz ze zdjęciem proszę przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres konkurs@gornikzabrze.pl. 
II. Osoby małoletnie powyżej 16 roku życia zobowiązane są dołączyć do 
niniejszego formularza pisemną zgodę opiekunów prawnych. 
III. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora 
www.gornikzabrze.pl oraz w jego siedzibie. 
 
OŚWIADCZENIE 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i 
akwizycyjnych oraz w celu planowania działalności przez Górnik Zabrze Sportowa Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Roosevelta 81, a także przez podmioty, których 
akcjonariuszami lub udziałowcami są lub będą te spółki. Jestem świadoma/-y, że mam 
prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia 
umotywowanego pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych jak również 
sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują mi zarówno w stosunku do Górnik Zabrze 
Sportowa Spółka Akcyjna, jak i w stosunku do wymienionych powyżej spółek, którym Górnik 
Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna przekaże dane. 
2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie informacji podanych w formularzu 
zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którego treść jest mi znana. 
3. Oświadczam, iż podane w formularzu dane co do daty urodzenia, imienia i nazwiska i 
adresu zamieszkania są prawdziwe i wyrażam zgodę na wylegitymowanie mnie przez 
Komisję Konkursową w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości podanych informacji. 
 
 
PODPIS 
 


