
 

 

Regulamin konkursu „Mały Legionista” 

(dalej zwany „Regulaminem”) 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Legia Soccer Schools z siedzibą w Warszawie (00-449) przy ulicy 
Łazienkowskiej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000577605, NIP: 701-05-09-068, REGON: 362592359 (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia Zarejestrowanego Uczestnika projektu Legia Soccer Schools w Łomży w 
kompletnym stroju (tj. koszulka oraz spodenki) Legii Warszawa (zwanego dalej „Zdjęciem”) na adres mailowy 
„Organizatora” – lomza@legiasoccerschools.pl, a następnie, po opublikowaniu Zdjęć na oficjalnym koncie 
Organizatora na portalu www.facebook.com, uzyskaniu największej liczby kliknięć „Lubię to!” pod zdjęciami. 

3. Uczestnikami  Konkursu są osoby fizyczne, które w okresie od 17 maja 2017 roku od godziny 8:00 do 21 maja 2017 
roku do godziny 20:00 prześlą „Zdjęcie” do „Organizatora” na adres mailowy: lomza@legiasoccerschools.pl, a także 
w dniu przesłania Zdjęcia do Organizatora posiadają zarejestrowane dziecko w projekcie Legia Soccer Schools oraz 
mają opłaconą opłatę rejestracyjną (dalej zwani z osobna „Uczestnikiem”). 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów 
Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, który ich zatrudnia 
bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). 

5. 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. 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez właściciela portalu 
społecznościowego www.facebook.com (dalej „Facebook”) ani z nim związany. Facebook nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu 
na łamach portalu www.facebook.com. 

7. Organizator ponosi  wszelką  odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 
8. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, polegające na przesłaniu „Zdjęcia” „Organizatorowi”, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą 
przedstawiciela ustawowego, w której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
4. Konkurs prowadzony jest w terminie 17 maja 2017 roku od godziny 8:00 do 25 maja 2017 roku do godziny 21:00. 

Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia Konkursu. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 
a) posiadanie przez Uczestnika zarejestrowanego dziecka w projekcie Legia Soccer Schools w Łomży oraz 

uregulowanej opłaty rejestracyjnej (na dzień 15 maja 2017 roku do godziny 21:00) ; 
b) przesłanie przez Uczestnika Konkursu „Zdjęcia” na adres mailowy: lomza@legiasoccerschools.pl w terminie 17 

maja 2017 roku od godziny 8:00 do 21 maja 2017 roku do godziny 20:00. 
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6. Uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jedno zdjęcie dziecka. 
7. Wszystkie Zdjęcia przesłane przez Uczestników oraz spełniające warunki niniejszego Regulaminu zostaną 

opublikowane na portalu www.facebook.com przez Organizatora w dniu 22 maja 2017 roku o godzinie 12:00. 
8. Z Konkursu wyłączeni są Uczestnicy, którzy w celu uzyskania kliknięć “Lubię to!” dla opublikowanego Zdjęcia, 

wykorzystują fikcyjne konta. Decyzja o wyłączeniu uczestnika z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim leży 
w gestii Organizatora i nie służy od niej odwołanie. 

9. Z Konkursu wyłączeni są Uczestnicy publikujący treści: 
a) naruszające przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasady współżycia 

społecznego i dobre obyczaje, w szczególności zabronione jest przesyłanie Zdjęć obraźliwych, wulgarnych, 
dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub agresji, zawierające 
groźby pod adresem osób trzecich; 

b) zawierające jakiekolwiek materiały reklamowe lub/i promocyjne dotyczące Uczestnika, innych osób, 
jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz linków prowadzących do wyżej wymienionych materiałów. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania Zdjęć zawierających treści wskazane w ust. 8 powyżej. 
11. Zdjęcia przesłane niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej nie 

będą przyjmowane i nie biorą udziału w Konkursie. 
 

§ 3 

PRAWA DO ZDJĘĆ 

1. Zamieszczając w ramach Konkursu wykonane przez Uczestnika Zdjęcie , Uczestnik oświadcza, że: 
a) Zdjęcie stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do 

Zdjęcia i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Uczestnik gwarantuje, iż w czasie trwania 
Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich; 

b) korzystanie ze Zdjęcia zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dobrych 
obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące Zdjęcia zgłoszonego do 
Konkursu przez Uczestnika, 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 
przesłanego przez Uczestnika w ramach Konkursu Zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego 
Zdjęcia z Konkursu. 

4. Uczestnik z chwilą przesłania Zdjęcia do Organizatora w celu zgłoszenia do Konkursu - udziela Organizatorowi 
niewyłącznej licencji, na korzystanie ze Zdjęcia w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również 
publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, 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 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 przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej wydane 
są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Uczestnika i innych 
podmiotów  uprawnionych do Zdjęcia, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do wykonanego przez niego 
Zdjęcia  i nimi dysponowania. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania 
opracowań Zdjęć i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w 
Regulaminie. 

 
§ 4 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY 

1. Spośród zamieszczonych przez Uczestników Zdjęć internauci zdecydują za pośrednictwem kliknięć „Lubię to!” które 
ze Zdjęć jest najciekawsze. 

2. Głosowanie przez internautów będzie odbywać się na oficjalnym koncie Legia Soccer Schools na portalu 
www.facebook.com poprzez klikanie na ikonkę „Lubię to!” pod konkretnym Zdjęciem, w dniach 22 maja 2017 roku 
od godziny 12:00 do 25 maja 2017 roku do godziny 21:00. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie osoby 
posiadające konto na portalu www.facebook.com. 

3. Laureatem Konkursu zostanie trzech Uczestników, których Zdjęcia otrzymają największą liczbę kliknięć „Lubię to!”. 
4. W przypadku, gdy na więcej niż jedno Zdjęcie zgłoszone do Konkursu oddana zostanie przez internautów taka sama 

ilość głosów – wówczas o wyborze zwycięzcy spośród tych zdjęć decyduje komisja konkursowa. 
5. O składzie komisji konkursowej, o której mowa w Regulaminie decyduje Organizator. 
6. Wyniki Konkursu oraz informacja o nagrodach będą opublikowane na oficjalnym profilu Organizatora na portalu 

www.facebook.com, nie później niż do dnia 26 maja 2017 r. 
7. Zwycięskie Zdjęcie zostanie nagrodzone koszulką Legii Warszawa z autografami piłkarzy pierwszego zespołu Legii 

Warszawa (dalej „Nagroda”). Nagroda zostanie przekazana zwycięskiemu Uczestnikowi podczas zajęć Legia Soccer 
Schools w Łomży w dniu 28 maja 2017 roku. 

8. Kolejne dwa Zdjęcia, które otrzymają największą liczbę kliknięć „Lubię to!” zostaną nagrodzone zniżką na opłatę za 
subskrypcję miesięczną zajęć Legia Soccer Schools w Łomży za miesiąc czerwiec w wysokości 25%. 

9. Nagrody, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej, z chwilą jej przekazania, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jednorazowa 
wartość wygranych nie przekracza kwoty 760 zł, która zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym w 
przypadku wygranych w konkursach. 

10. W przypadku nagrody za 2. i 3. miejsce w Konkursie zniżka zostanie automatycznie przyznana na subskrypcję za 
miesiąc czerwiec na zajęcia Legia Soccer Schools w Łomży. 

11. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. 
Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również 
nie przysługuje mu prawo do zwrotu nagrody lub wymiany nagrody na inną. 

12. W Konkursie zabronione jest stosowanie przez Uczestnika jakichkolwiek mechanizmów wpływających w sztuczny 
sposób na wynik rywalizacji w Konkursie, w szczególności przekazywanie lub oferowanie korzyści osobom trzecim 
w zamian za oddanie głosu (w tym zwłaszcza tzw. „kupowanie głosów”). Stosowanie takich rozwiązań powoduje 
dyskwalifikację Uczestnika oraz odebranie nagród, jeśli zostały bądź miały zostać Uczestnikowi przyznane. 
Organizator ma prawo nie zaliczać do wyniku Konkursu głosów, które zostały uzyskane z naruszeniem Regulaminu. 
Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora, o którym owa w § 2 ust. 7. 
 

§ 5 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 1 
Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji. 

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 zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 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. 
 

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu (Fundacja Legia Soccer 
Schools z siedzibą w Warszawie  00-449, ul. Łazienkowska  3) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu i wydania nagrody zwycięzcy. 

2. Uczestnik Konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w 
przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na Fanpage’u Organizatora na portalu 
społecznościowym www.facebook.com lub na stronie internetowej www.legiasoccerschools.pl wyłącznie w 
zakresie udziału w niniejszym Konkursie. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia 
udział w Konkursie. 

4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo 
wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego 
danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora Konkurs 
(Fundacja Legia Soccer Schools, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji 
o utracie przez tego Uczestnika prawa do nagrody. W takim przypadku komisja konkursowa jest uprawniona do 
wyboru nowego zwycięzcy na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. 
Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa) oraz  na stronie internetowej www.legiasoccerschools.pl. 

3. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych uczestników. 
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd 

powszechny. 
 
 


