
Regulamin konkursu "Wygraj dwa bilety na mecz Legia - Napoli”  
(dalej "Regulamin") 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie polegającym na umieszczaniu 

komentarzy związanych treścią z klubem piłkarskim Legia Warszawa pod dedykowanym postem 
konkursowym ze zdjęciem związanym tematycznie z klubem Legia Warszawa opublikowanym na oficjalnym 
polskojęzycznym profilu społecznościowym Facebook Organizatora (hHps://www.facebook.com/
LegiaVolleyballSchools) (zwanych dalej pojedynczo „Komentarzem”) i następnie wybraniu przez 
Organizatora 1 (jednego) zwycięskiego Komentarza, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu 
(zwany dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Legia Soccer Schools z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 
3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577605, NIP: 
7010509068, REGON: 362592359 (dalej „Organizator”). 

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Fundacja Legia Soccer Schools z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, 
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577605, NIP: 
7010509068, REGON: 362592359 Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Konkurs ma na celu zachęcenie do kibicowania zespołowi piłkarskiemu Legii Warszawa oraz promocję 
projektu Legia Volleyball Schools. 

5. Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Facebook Organizatora (hHps://www.facebook.com/
LegiaVolleyballSchools ). 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów 

Organizatora lub Fundatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora 
lub Fundatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 powyżej. Przez 
członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i 
rodzeństwo małżonków. 

3. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu, tj. osoby, które w momencie dokonywania zgłoszenia nie ukończyły 18 
roku życia, lecz ukończyły 13 rok życia, aby zgłosić uczestnictwo muszą posiadać zgodę swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza 
dysponowanie stosowną zgodą, poprzez wyraźną akceptację treści niniejszego Regulaminu.  
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4. Wzięcie udziału w Konkursie będzie możliwe za pośrednictwem urządzenia mobilnego z dostępem do 
Internetu za pośrednictwem serwisu Facebook, przy czym uczestnik Konkursu musi posiadać profil na 
portalu społecznościowym Facebook (ustawiony jako profil publiczny). 

5. Z możliwości udziału w Konkursie wyłączone są osoby, które w celu uzyskania kliknięć „reakcji” dla 
opublikowanego Komentarza, wykorzystują fikcyjne konta. Decyzja o wyłączeniu takiej osoby z powodu, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, leży w geski Organizatora. 

6. Z możliwości udziału w Konkursie wyłączone są osoby publikujące treści: 

a) naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego i dobre 
obyczaje, regulacje profilu Facebook, w szczególności zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, 
wulgarnych, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub 
agresji, zawierające groźby pod adresem osób trzecich; 

b) naruszających dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora lub klubu Legia Warszawa; 

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

7. Konkurs prowadzony jest w terminie od dnia 19 października 2021 roku (z zastrzeżeniem, iż Konkurs 
rozpocznie się z chwilą opublikowania na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook Organizatora 
(hHps://www.facebook.com/LegiaVolleyballSchools) dedykowanego posta informującego o rozpoczęciu 
Konkursu) do dnia 29 października 2021 roku do godziny 20:00, przy czym powyższy okres nie obejmuje 
okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
terminu rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w 
szczególności z poszanowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a) posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia mobilnego, z dostępem do Internetu celem 
umieszczenia Komentarza; 

b) posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook z prawdziwymi danymi (tj. imieniem i 
nazwiskiem Uczestnika Konkursu); 

c) zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu Komentarza związanego treścią z klubem piłkarskim Legia 
Warszawa pod dedykowanym postem konkursowym ze zdjęciem związanym tematycznie z klubem 
piłkarskim Legia Warszawa oraz opublikowanym na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook 
Organizatora (hHps://www.facebook.com/LegiaVolleyballSchools ) w okresie, o którym mowa w § 2 
ust. 7 powyżej; 

d) profil Facebook Uczestnika Konkursu, jak i Komentarz muszą być ustawione jako publicznie dostępne; 

e) Komentarz nie może być edytowany. 

9. Uczestnik Konkursu może zamieścić pod postem konkursowym dowolną liczbę Komentarzy. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu, w 
szczególności zawierających treści wskazane w § 2 ust. 6 powyżej. 

11. Komentarze przesłane niezgodnie z warunkami Regulaminu lub po terminie wskazanym w § 2 ust. 7 
powyżej nie będą przyjmowane i nie biorą udziału w Konkursie. 

12. Przystąpienie do zadania konkursowego, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji 
warunków niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu ewentualnie jego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego. 
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§ 3. 
PRAWA DO KOMENTARZY. LICENCJA 

1. Uczestnik Konkursu zamieszczając Komentarz do posta konkursowego oświadcza, że: 

a) Komentarz stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują mu 
wszelkie prawa do Komentarza 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 z Komentarza zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, 
dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania. 

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

4. Uczestnik Konkursu z chwilą zamieszczenia Komentarza pod postem konkursowym udziela Organizatorowi 
niewyłącznej licencji, na korzystanie z Komentarza 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 Konkursu, 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 § 3 ust. 4 
powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla 
Uczestnika i innych podmiotów uprawnionych do Komentarza, w zamian za możliwość uczestniczenia w 
Konkursie. 

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

§ 4. 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa Organizatora, przy czym o 
składzie komisji konkursowej decyduje Organizator. 

2. Spośród zamieszczonych przez Uczestników Konkursu Komentarzy posiadacze profilu Facebook zdecydują 
za pośrednictwem kliknięć „reakcji”, który z Komentarzy jest najciekawszy. 

3. Głosowanie, o którym mowa w § 4 ust. 2 powyżej, będzie odbywać się na oficjalnym profilu Facebook 
Organizatora (hHps://www.facebook.com/LegiaVolleyballSchools ) poprzez klikanie na ikony „reakcji” pod 
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konkretnym Komentarzem w terminie obowiązywania Konkursu określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu. 
Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie osoby posiadające profil na portalu społecznościowym 
Facebook. 

4. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu, Laureatem Konkursu zostanie 1 (jeden) 
Uczestnik, którego Komentarz otrzyma największą liczbę kliknięć „reakcji” (dalej: „Laureat”), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku równej liczby głosów o wyborze Laureata decyduje komisja konkursowa 
biorąc pod uwagę takie kryteria jak m.in. oryginalność i kreatywność. 

5. Dla Laureata Konkursu wyłonionego zgodnie z Regulaminem, Fundator gwarantuje nagrodę w postaci 
dwóch biletów na mecz Legia - Napoli w terminie - 04 listopada 2021r.  (dalej „Nagroda”).  

6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Facebook Organizatora (hHps://
www.facebook.com/LegiaVolleyballSchools ), nie później niż do dnia 31 października 2021r. 

7. Laureat zostanie powiadomiony o swojej wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na 
profilu Facebook. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest przesłanie przez Laureata, w terminie 5 dni 
roboczych prywatnej wiadomości zwrotnej na profilu Facebook, w której znajdzie się imię i nazwisko 
Laureata, Preferowany przez Laureata sposób odbioru Nagrody (osobiście w siedzibie Fundatora albo 
doręczenie na podany prze Laureata adres korespondencyjny). 

8. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju. 

9. Nagroda zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
stanowi wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym (wartość nagrody to 150 zł bruHo).  

10. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi w terminie do 2 miesięcy od otrzymania danych adresowych zgodnie 
z § 4 ust. 7 powyżej. 

11. Organizator nie odpowiada za niedoręczenie Nagrody w przypadku niewskazania adresu 
korespondencyjnego przez Laureata lub podania nieprawidłowego adresu. 

12. W Konkursie zabronione jest stosowanie przez Uczestnika Konkursu 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 Konkursu oraz odebranie 
Nagrody, jeśli została bądź miała zostać przyznana Uczestnikowi Konkursu. Organizator ma prawo nie 
zaliczać do wyniku Konkursu głosów, które zostały uzyskane z naruszeniem Regulaminu. Nie wyłącza to 
uprawnienia Organizatora, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu. 

§ 5. 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane na adres 
Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub na adres e-mail: info@legiavolleyschools.pl  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagrody winny być zgłaszane na adres Fundatora wskazany w § 1 ust. 3 
Regulaminu. 

3. Reklamacja, aby była ważna, powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, której interes prawny został 
naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu, jej adres korespondencyjny lub e-mail, jak również 
wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis. 
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4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 
Organizator/Fundator zwrócą się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie 
wysłana, według wyboru Organizatora/Fundatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą 
elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Organizator/Fundator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres 
korespondencyjny lub adres e-mail. 

6. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez 
właściwy sąd powszechny.  

§ 6. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w związku z udziałem w Konkursie jest 
Organizator oraz Fundator. Możesz skontaktować się z Organizatorem pocztą tradycyjną lub wysyłając maila 
na adres: daneosobowe@legia.pl. W kweskach dotyczących przetwarzania danych w związku z realizacją 
Nagrody, można skontaktować się z Fundatorem pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 ust. 3 
Regulaminu. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundatora zostały opisane w 
Polityce Prywatności Fundatora pod adresem: hHps://pliki.legia.pl/LEGIA_Polityka%20Prywatności_pl.pdf.  

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

a. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz 
prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu; 

b. w celu realizacji obowiązków prawnych o charakterze podatkowym i rachunkowym; 

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i 
dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami. 

3. Do Twoich danych dostęp będą miały podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i 
rozwiązań IT stosowanych przez Organizatora oraz Fundatora, a także agencje markekngowe zaangażowane 
w organizację Konkursu. 

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 
przypadku rozmów z wykorzystaniem Facebook Messenger (która to usługa świadczona jest z 
wykorzystaniem serwerów, które mogą znajdować się na terenie spoza EOG), możemy przekazywać Twoje 
dane do tzw. państw trzecich. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego 
zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym przekazujemy Twoje dane osobowe poza 
EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony Twoich danych 
osobowych. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych lub innych stosownych 
zabezpieczeń transferu danych poza EOG za pośrednictwem Organizatora. 

5. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu 
dostarczenia Nagrody (o ile zostaniesz Laureatem), ewentualnie do momentu rozpatrzenia Twojej 
reklamacji.  

W przypadku roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie, Twoje dane będą wykorzystywane 
przez okres, przez który będą trwały postępowania dotyczące takich roszczeń. 
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Twoje dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń 
związanych z Konkursem, w tym roszczeń pochodzących z wyroków dotyczących Konkursu oraz przez okres 
niezbędnym do zachowania dowodów na wystąpienie zdarzeń mających skutki podatkowe. 

6. W związku z tym, że Organizator oraz Fundator przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg 
praw, o których mowa poniżej.  

7. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do 
kontaktu z nami (dane kontaktowe w § 6 ust. 1-2 powyżej). 

8. Jeżeli zwrócisz się do Organizatora/Fundatora z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, Organizator/Fundator może zażądać dodatkowych 
informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. 

9. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie 
danych osobowych. 

10. Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy 
Organizator przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Organizatora/
Fundatora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych. 

11. Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych. 

12. Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych. 

13. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 

14. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa. 

15. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora/Fundatora, abyś mógł uczestniczyć w Konkursie. 
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 

16. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na 
Ciebie wpływało. 

§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, iż do Konkursu 
zastosowanie mają odpowiednie regulaminy portalu społecznościowego Facebook. 

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Portal Facebook 
nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z 
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.  

4. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie 
Organizatora (tj. Fundacja Legia Soccer Schools, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa) oraz na oficjalnej 
stronie Legia Volleyball Schools (hHp://www.legiavolleyschools.pl). W innym przypadku zostaną uznane za 
nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu. 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
 

http://www.legiavolleyschools.pl

