
 

 

Konkurs Superligi sp. z o.o. na zaprojektowanie unikatowych kreacji 

#SuperligaART 

  

REGULAMIN KONKURSU 

„SuperligaART” 

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Superliga sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Puławskiej 300, (zwany dalej Organizatorem).  

1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 

i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

1.3 Projekty graficzne w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem/oświadczeniami (w załączeniu), 

należy nadsyłać w okresie do 31 stycznia (włącznie) na adres michal.lenartowicz@pgnig-superliga.pl. 

1.4 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (ukończone lat 18), posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, o ile wraz z pracą konkursową doślą stosowne 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 1). 

1.5 Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu  

i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien 

zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku 

negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie 

spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia 

swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie 

dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 

  

2. ZASADY KONKURSU 

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie grafiki przedstawiającej rozgrywki PGNiG 

Superligi i przesłanie jej do Organizatora. 

2.2 Przygotowana praca (projekt) powinna odzwierciedlać pogląd autora na temat kibicowania oraz 

wyrażać pozytywne aspekty rozgrywek PGNiG Superligi. Projekt musi zawierać logotyp PGNiG 

Superligi. 



 

 

2.3 Logotyp może zostać pobrany z udostępnionego linku https://pgnig-superliga.pl/do-pobrania/   

i wykorzystany z uwzględnieniem pola ochronnego oraz bez ingerencji w jego formę. 

2.4 Zgłoszenie powinno zawierać jeden projekt grafiki i musi być wysłane w formie grafiki 

komputerowej. Prace powinny zostać przesłane w krzywych, w jednym z formatów .jpg bądź .png za 

pomocą poczty elektronicznej na adres Organizatora: michal.lenartowicz@pgnig-

superliga.pl, w temacie wpisując „SuperligaArt” . Praca musi być także udostępniona przez jego autora 

na wybranym przez niego portalu społecznościowym wraz z #SuperligaArt. 

2.5 Wiadomość elektroniczna zawierająca projekty winna być ponadto uzupełniona w jej treści o: imię 

i nazwisko autora projektu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail oraz skan oświadczeń/oświadczenia 

(Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).  

2.6 Z konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach. 

2.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, w szczególności z uwagi na niskie 

zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych. 

2.8 Organizator zastrzega sobie możliwość ingerencji w techniczne kwestie projektu, o ile tego będzie 

wymagać dostosowanie projektu do wymogów Organizatora. 

  

3. JURY I OCENA 

3.1 Do dnia 31.01.2020 r. Jury Konkursowe wybierze nie więcej niż 5 najlepszych projektów, które 

opublikuje na swoich kanałach social-media: https://twitter.com/pgnigsuperliga, 

https://www.facebook.com/SLMezczyzn/, https://www.instagram.com/pgnigsuperliga/ i stronie 

internetowej https://pgnig-superliga.pl/. 

3.2 Przy ocenie projektów konkursowych, Jury Konkursowe brać będzie pod uwagę: oryginalny 

i unikalny charakter projektu, wymiar artystyczno-estetyczny. Projekty mogą w niekonwencjonalny 

sposób wykorzystywać udostępniane logotypy, lecz nie mogą ingerować w ich formę. 

3.3 Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury  

i opublikowane w social-mediach PGNiG Superligi: https://twitter.com/pgnigsuperliga, 

https://www.facebook.com/SLMezczyzn/, https://www.instagram.com/pgnigsuperliga/ i stronie 

internetowej https://pgnig-superliga.pl/. Jury przyzna do 5 nagród – w postaci oficjalnej piłki PGNiG 

Superligi Select Ultimate. Specyfikacja nagrody znajduje się w punkcie/paragrafie 4 niniejszego 

Regulaminu.  

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość 

nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację 

na www.pgnig-superliga.pl oraz przesyłając uczestnikom wiadomość za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na ten sam adres, z którego została wysłana praca.  
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3.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na social-mediach PGNiG Superligi: 

https://twitter.com/pgnigsuperliga, https://www.facebook.com/SLMezczyzn/, 

https://www.instagram.com/pgnigsuperliga/ i stronie internetowej https://pgnig-superliga.pl/. 

 

  

4. NAGRODY 

4.1 Nagrodą główną w Konkursie jest oficjalna Piłka PGNiG Superligi Select Ultimate o wartości 200 zł. 

4.2 Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 1000 zł. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy (imię i nazwisko oraz 

publikacja zwycięskiej pracy) na  www.pgnig-superliga.pl, a także na profilach społecznościowych na 

FB, Twitter, na co uczestnicy - przystępując do udziału w Konkursie - wyrażają zgodę. 

  

5. PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Zwycięzca/Zwycięzcy konkursu przenosi/szą nieodpłatnie na Organizatora konkursu własność 

pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności: 

5.1.1. w zakresie utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką 

dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich, wytwarzanie egzemplarzy utworu każdą 

możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, 

fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez 

drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 

magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika; 

5.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

5.1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.2 – 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, w szczególności prezentowania pracy konkursowej w Internecie. 

Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego 

projektu nieobciążone prawami osób trzecich. 
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6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

6.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator 

tj. Superliga sp .z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300. 

6.2 Dane osobowe udostępnione przez Uczestników, w tym również Laureatów Konkursu będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów Konkursu 

oraz wydania nagród. 

6.3 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa  

w Konkursie, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń. 

6.4 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

podanych w związku z Udziałem w Konkursie. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać 

dane, chyba że: dane zostały upublicznione – na co Uczestnik wyraził zgodę - lub sam dokonał ich 

upublicznienia; istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne 

do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora 

(Administratora). 

6.5 Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania 

ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej cofnięciem. 

6.6 Dane osobowe przekazane Organizatorowi (Administratorowi) nie będą podlegały profilowaniu  

i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6.7 Wszelkie oświadczenia dotyczące ochrony lub przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

w niniejszym paragrafie należy złożyć pocztą na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres 

e-mail: michal.lenartowicz@pgnig-superliga.pl 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Decyzje Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7.2 Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego 

Regulaminu i potwierdzeniem oświadczenia zawartego w punkcie 8.1 niniejszego regulaminu. 

7.3 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 
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7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach 

sporządzonych przez Uczestników. 

7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed ogłoszeniem wyników Konkursu, 

co wiąże się z możliwością rezygnacji Uczestników z udziału w Konkursie. 

7.6 W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

7.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których mowa w pkt. 

2.7 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagrody głównej z uwagi na niski poziom 

nadesłanych prac. 

 

8. OŚWIADCZENIA 

8.1 Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że : 

1. akceptuje niniejszy Regulamin; 
2. jest autorem projektu, który zgłasza do udziału w Konkursie; 
3. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego projektu przez 

Organizatora w dowolnym czasie i formie, w tym do druku dowolnej liczby 
egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie, do utrwalania, zwielokrotniania 
wszelkimi technikami. 

4. wyraża zgodę na ingerencję w projekt jeśli wymagać tego będzie dostosowanie do 
potrzeb Organizatora. 

5. wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów 
niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. oraz o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883). Oświadcza, że zapoznał się z treścią 
Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje. 

  

9. KOMUNIKACJA 

8.1 Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej www.pgnig-superliga.pl. 

8.2 W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo na 

adres: michal.lenartowicz@pgnig-superliga.pl. 
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OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 1) 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej,  przystępującej do udziału  

w Konkursie „SuperligaArt”  

 
Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

 

imię i nazwisko: ……………………………………………………..  

 

adres zamieszkania: ………………………………………………………….  

 

telefon kontaktowy: ……………………………………………  

 

Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym 

 

……………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika) 

 

wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie „SuperligaArt” na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu, z którego treścią się zapoznałem/am i w pełni akceptuję.  

 

 

 

………………….. ……………… ……………………  

Miejscowość, data, podpis – imię i nazwisko 

 
 

 
 



 

 

OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 2)  

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs „SuperligaArt” na projekt grafiki 

przedstawiającej rozgrywki PGNiG Superligi oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich 

ani obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

………………………………………. …………………………………………..  

 

Miejscowość, data,  podpis – imię i nazwisko. 

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs na 

Organizatora Konkursu w zakresie określonym w pkt. 5.1 Regulaminu konkursu.  

 

 

………………………………………. ………………………………………….. (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany 

jest podpis Uczestnika Konkursu i Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

 

 

 

………………………………………. …………………………………………..  

 

Miejscowość, data,  podpis – imię i nazwisko. 

  


