
REGULAMIN KONKURSU „Bilety na turniej finałowy Pucharu Polski” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu „Bilety na turniej finałowy Pucharu Polski” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 
Bagno 2.  

1.2. Konkurs przeprowadzany jest na oficjalnym portalu www.plusliga.pl. 

1.3. Odbędą się dwie edycje konkursu w dniach 20-22 stycznia 2018 r., zgodnie z 
informacją podaną na stronie www.plusliga.pl oraz w mediach społecznościowych PLPS SA – 
FB i TT „SiatkarskaLiga”.  

1.4. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w 
Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień 
niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego 
postanowień. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem 
a Organizatorem. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie www.plusliga.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie 

2.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszyscy użytkownicy portali internetowych PLPS SA z 
wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej 
rodziny Organizatora, która w okresie trwania konkursu odpowiedziała na zadanie 
konkursowe. 

2.2 Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
Konkursie Uczestnika (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do 
którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 

§3. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie trwania Konkursu poprawnie 
odpowiedzieć na trzy pytania konkursowe (pytania z wyborem, tylko jedna poprawną 
odpowiedź w każdym z pytań). 

3.2. O przyznaniu nagrody decydować będzie fakt najszybszego poprawnego 
odpowiedzenia na trzy pytania (nie czas trwania odpowiedzi, lecz godzina, o której 
zostaną zarejestrowane odpowiedzi, licząc od startu konkursu. W każdej z trzech edycji 
wygrywa pierwsze 15 osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania i spełnią pozostałe 
warunki uczestnictwa w konkursie. 

3.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny, każdy z uczestników może tylko raz odpowiadać na 
pytania konkursowe i wygrać tylko jedną z nagród. 

§ 4 Nagrody i wyniki Konkursu 

4.1.  Dla 15 zwycięzców każdej z dwóch edycji przewidzianych jest 15 podwójnych 
zaproszeń na mecze turnieju finałowego Pucharu Polski, który rozgrywany będzie w Hali 
Stulecia we Wrocławiu w dniach 27-28 stycznia 2018 roku. Zaproszenia będą ważne w 
jednym z dwóch dni meczowych, tj. 27 lub 28 stycznia. 



4.2. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje niezwłocznie po zakończeniu 
każdej edycji Konkursu (uzyskaniu 15 poprawnych kompletów odpowiedzi od spełniających 
wszystkie kryteria konkursowe użytkowników), poprzez umieszczenie odpowiedniego 
komunikatu zawierającego listę zwycięzców na stronie www.plusliga.pl oraz w mediach 
społecznościowych PLPS SA. 

4.3. Nagrody będą do odebrania w punkcie odbioru biletów w Hali Stulecia we Wrocławiu, 
w dniach meczowych turnieju finałowego Pucharu Polski. O szczegółach organizator 
poinformuje w osobnym komunikacie na stronie www.plusliga.pl. Jeśli zwycięzcy konkursu 
nie skontaktują się z Organizatorami w celu podania danych osobowych (imię i nazwisko), 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody. 

§5. Prawa autorskie (licencja) 

5.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu 
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, 
nr 90, poz. 631 ze zm.), a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w 
sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia, 
oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, 
współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.  

5.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest 
zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub 
Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do 
poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz 
autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

5.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich 
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych 
materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet. 

5.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść 
Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z 
prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia. 

5.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub 
Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. 

5.6 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z 
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 
naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, 
naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod 
adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, 
religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. 

5.7 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z 
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 
naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, 
naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod 



adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, 
religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. 

5.8 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo 
Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich 
twórców Zgłoszenia. 

§6. Dane osobowe 

6.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych 
Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i 
przekazania nagrody). 

6.2 Administratorem Danych Osobowych jest Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA, z 
siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151248; NIP 521-31-13-357, REGON 
016409188. 

6.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu 
przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 

6.4 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres 
e-mail: redakcja@plps.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", 
w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail 
używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

7.1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 
Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 
Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili 
opublikowania informacji o zmianie regulaminu na stronie www.plusliga.pl. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na swojej stronie imion i nazwisk 
zwycięzców.  

7.3. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu użytkowników, których 
postępowanie narusza zasady uczciwości. 

7.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia, 
niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych 
adresowych lub błędnym ich podaniem, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie 
usługi pocztowe. 



7.6. Organem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii spornych oraz wszelkich wątpliwości 
związanych z Konkursem jest Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora mają charakter 
ostateczny. 

7.7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi na 
piśmie i kierowane od adres Organizatora, do 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników 
Konkursu. 

7.8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku i grach 
hazardowych /Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm./. 

7.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też 
współtworzony przez serwis Facebook. 

7.10. Wszelkie spory związane z umową pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem jej strony 
zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w przypadku gdyby 
okazało się to niemożliwe, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.  

7.11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

  

   

http://www.ilsho.com/

