
 

 

 

Regulamin Wielkiego Dyktanda PGNiG Superligi: 

 

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Konkurs – Konkurs prowadzony pod nazwą „Wielkie dyktando PGNiG Superligi” 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

b) Organizator – Superliga Sp. z o.o. ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 

9512414459, REGON 364612327, KRS 0000620235 

c) Fundator – Superliga Sp. z o.o. ul. Łazienkowska 6a, 00-449  Warszawa, NIP 

9512414459, REGON 364612327, KRS 0000620235 

d) Uczestnik –uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

f) Uczestnikiem konkursu może być również osoba niepełnoletnia, która uzyska 

pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych). 

e) Nagrody – Oficjalna Piłka PGNiG Superligi na sezon 2017/2018 – wartość 100pln. 

  Książka „Grzegorz Tkaczyk – Niedokończona Gra” – wartość 39.90pln 

  Podwójne bilety na mecz – wartość 40pln 

§ 2 

Postanowienia Ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie dyktanda z jak najmniejszą liczbą błędów i 

przesłanie go w komentarzu pod transmisją live z dyktanda na profilu facebookowym 

Piłka Ręczna WP Sportowe Fakty: 

https://www.facebook.com/PilkaReczna.SportoweFakty/ 

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się od 22 lutego 2018 roku, o 

godz. 14:30:00 i trwa do dnia 22 lutego 2018 roku, do godz. 15.00. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 roku, o godz. 16:00 

(dalej „Ogłoszenie”). 

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 



 

 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani 

żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych. 

5. Konkurs będzie prowadzony na stronie 

https://www.facebook.com/PilkaReczna.SportoweFakty/ (dalej „Fanpage”) pod 

konkursowym postem, zawierającym uproszczone zasady Konkursu oraz hiperłącze 

do Regulaminu Konkursu (dalej „Post konkursowy”). 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 

społecznościowego Facebook. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu 

łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy 

Facebook. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 

strony ze strony Facebooka. 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, 

Fundator, pracownicy Fundatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi 

powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, jak 

również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Osoba spełniająca 

powyższe warunki może zostać wykluczona przez Organizatora z Konkursu na 

każdym etapie jego trwania. 

10. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem 

Konkursu. 

11. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie 

dobrowolne. W każdym czasie możliwe jest cofnięcie zgody na udostępnienie tych 

danych. Osoba, która przystąpiła do udziału w Konkursie jest związana warunkami 

Regulaminu i oświadcza, że akceptuje jego warunki w całości poprzez nadesłanie 

Pracy Konkursowej. 

12. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. 

§ 3 

Zasady prowadzenia konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu dostępnego w hiperłączu 

zamieszczonym w Poście Konkursowym; 

b. posiadać zweryfikowane konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone 

zgodnie z regulaminem serwisu Facebook; 



 

 

c. dołączyć do fanów Fanpage’a PGNiG Superligi poprzez zaznaczenie opcji „Lubię 

to” w serwisie Facebook; 

d. zrobienie i wrzucenia zdjęcia własnoręcznie napisanego dyktandy w komentarzu 

pod postem transmisji na żywo na profilu FB 

https://www.facebook.com/PilkaReczna.SportoweFakty/. 

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a –d niniejszego paragrafu 

stanowi zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

3. Po zakończeniu Konkursu spośród opublikowanych odpowiedzi Komisja 

Konkursowa wybierze Zwycięzcę. 

4. Wszystkie Zgłoszenia Konkursowe będą zapisywane w bazie danych 

Organizatora. Dopuszczone do Konkursu odpowiedzi mogą zostać opublikowane na 

Fanpage’u, stronie internetowej Organizatora i Fundatora oraz wykorzystane w 

komunikacji promocyjnej Organizatora i Fundatora. 

5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, 

obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. 

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 oraz § 

3 ust. 5 nie będą przyjmowane. 

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału 

w Konkursie. 

 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z 

realizacją Konkursu i wydania nagrody oraz prowadzenia sprawozdawczości 

finansowej. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji 

Konkursu, wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom 

udostępniającym dane osobowe przysługują prawa dostępu do treści swoich danych 

i ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. Dane 

osobowe zostaną udostępnione na podstawie wyrażonej przez Zwycięzcę zgody, o 

której mowa w § 7 ust. 2 lit. a Regulaminu i zgody zawartej w treści Zgody, której 



 

 

wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, w zakresie i na zasadach w nich 

wskazanych. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Organizatora Konkursu 

Fundatorowi na podstawie zgody, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a Regulaminu, jest 

Fundator. Dane te będą przetwarzane przez Fundatora wyłącznie w zakresie i celu 

niezbędnym dla obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej. 

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla umożliwienia 

realizacji wyżej wymienionego obowiązku. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom 

danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.  

§ 6 

Nagrody w Konkursie i sposób ich przyznawania 

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: 

a. po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 

składająca się z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”), spośród 

Uczestników wybierze 16 osób, które („Zwycięzca”) pierwsza udzieliły najbardziej  

prawidłowych odpowiedzi (prześle dyktando z najmniejsza liczbą błędów w jak 

najkrótszym czasie, od jego zakończenia) otrzyma Nagrody  

2. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z 

tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. 

Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie 

zaliczona przez Fundatora na poczet zapłaty podatku dochodowego od osób 

fizycznych należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 

3. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

przed wydaniem przez Organizatora Nagrody Zwycięzcy obliczy, pobierze i 

odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy 

należny z tytułu wygranej. 

4. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również 

stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania 

danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy oraz terminów ich 

dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą 

wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. 

5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania Konkursu. 

§ 7 



 

 

Ogłoszenie wyników, przekazanie Nagród 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 lutego 2018 roku, o godz. 16:00 

poprzez umieszczenie informacji o wygranej pod Postem konkursowym. 

2. Dla realizacji Nagrody niezbędne jest skontaktowanie się Zwycięzcy z 

Organizatorem w ciągu 48 godzin od Ogłoszenia, za pośrednictwem prywatnej 

wiadomość wysłanej na profilu Organizatora, dostępnym pod adresem: 

www.facebook.com/pgnigsuperliga, zawierającej: 

a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych 

w związku z udziałem w Konkursie „Odpowiedz na pytanie”,  

b. dane osobowe Zwycięzcy, tj.: imię, nazwisko, ulicę, numer domu/lokalu, kod 

pocztowy, miejscowość. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, a 

także podania nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu 

poprzednim, a także innego uchybienia po stronie Uczestnika powodującego 

niemożliwość doręczenia Nagrody bądź jej odebrania, skutkują utratą prawa do niej. 

W takim przypadku Nagroda nie zostanie wysłana, a prawo do Nagrody przechodzi 

na Organizatora 

4. Nagrody zostaną wysłana do zwycięzcy na koszt PGNiG Superligi. 

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o 

zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody. 

6. Organizator na podstawie zgody, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a Regulaminu, ma 

prawo opublikować dane Zwycięzcy na Fanpage’u (w zakresie imion, nazwisk i 

miejscowości). 

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni 

od daty przesłania danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu za 

pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności niepodania 

danych bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie 

został poinformowany. W takim przypadku prawo do Nagrody przechodzi na 

Organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy 

Zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających 

odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę. 

10. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie 



 

 

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać 

wykluczony z Konkursu. 

11. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do 

Nagrody na rzecz osób trzecich, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 

do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

12. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w 

momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem 

Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego 

dokumentu tożsamości. 

§ 8 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres 

Organizatora z dopiskiem „Odpowiedz na pytanie” na następujący adres: Superliga 

Sp. z o.o. ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa, NIP 9512414459, REGON 

364612327, KRS 0000620235 

 przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu nie później jednak 

niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia. 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane 

będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania 

przez Organizatora. 

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik składający reklamację rozstanie powiadomiony o decyzji Organizatora 

za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się 

z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w 

ciągu 14 dni. 

§ 9 

Zmiana Regulaminu 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 

Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania 

na Fanpage’u. 



 

 

§ 10 

Wejście w życie Regulaminu 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 18 stycznia 2018 roku. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpege’u przez cały okres trwania 

Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu dostępny jest także do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres 

uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH („OŚWIADCZENIE”) 

a) Ja, ____________________ (imię i nazwisko), zamieszkały/a w _____________ 

(miejscowość), _________________ (ulica i numer domu), jako Zwycięzca Konkursu 

„Odpowiedz na pytanie” organizowanego przez Superliga Sp. z o.o. ul. Łazienkowska 

6a, 00-449 Warszawa, NIP 9512414459, REGON 364612327, KRS 0000620235 

 (dalej „Organizator”), 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 

osobowych w ramach konkursu „Odpowiedz na pytanie”, w celu realizacji przez 

Organizatora i Fundatora uprawnień wynikających z niniejszego Oświadczenia. 

Został-am/em poinformowan-a/-y, iż: 

1. Administratorem danych w postaci wizerunku jest Organizator, a ponadto - w 

wyniku udostępnienia –Fundator; 

2. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania; 



 

 

3. podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla udziału w Konkursie 

„Odpowiedz na pytanie”  

 

_________________ 

(imię i nazwisko) 
 

 

 

 


