
 

 

Regulamin Konkursu 
„Piłkarskie Zdjęcie Miesiąca” WMZPN 

 

 

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. 

Organizatorem Konkursu „Piłkarskie Zdjęcie Miesiąca” (zwanego dalej: „Konkurs”) jest Warmińsko-

Mazurski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 10-449 Olsztyn, al. Piłsudskiego 69a (zwany dalej: 

„Organizator”). 

2. 

Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook na stronie: 

https://www.facebook.com/wmzpn/ (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”). Zgłoszenia do konkursu 

prowadzone są drogą mailową, pod adresem: konkurs@wmzpn.pl 

 

3. 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 2 Przedmiot i czas Konkursu 

1. 

W Konkursie biorą udział zdjęcia wykonane w jednym miesiącu kalendarzowym podczas wydarzeń 

związanych z piłką nożną, które odbywały się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

(np. mecze ligowe seniorów od I Ligi do B klasy, mecze w kategoriach młodzieżowych, turnieje 

dziecięce, mecze kobiet, mecze futsalu, spotkania towarzyskie, mecze charytatywne, mecze 

podwórkowe, szkolne, itp.) 

2. 

Konkurs trwa cyklicznie, co miesiąc, do odwołania. 

 

§3 Uczestnictwo w Konkursie 

1. 

„Uczestnikami” Konkursu mogą być wszyscy fotoreporterzy profesjonaliści oraz amatorzy, którzy 

ukończyli 18 lat i posiadają prawa autorskie do wykonanych i zgłoszonych do konkursu zdjęć. 

 

2. 

Aby wziąć udział w konkursie w danym miesiącu kalendarzowym uczestnik wysyła na adres mailowy 

konkurs@wmzpn.pl zgłoszenie zawierające: 

a) Tytuł maila: Piłkarskie Zdjęcie Miesiąca 

b) Imię i nazwisko autora zdjęcia oraz telefon kontaktowy. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do 

wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

c) Maksymalnie dwa wykonane przez siebie zdjęcia w danym miesiącu kalendarzowym 

podczas wydarzeń określonych w §2 ust. 1.  

d) Opis zdjęcia zawierający: datę i miejsce wykonania, nazwę wydarzenia. 

 

 

https://www.facebook.com/wmzpn/
mailto:konkurs@wmzpn.pl
mailto:konkurs@wmzpn.pl


3. 

Zdjęcia zgłoszone do konkursu na dany miesiąc kalendarzowy należy wysyłać w nieprzekraczalnym 

terminie do ostatniego dnia danego miesiąca. Jeden uczestnik może w danym miesiącu 

kalendarzowym zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia. Zgłoszenie większej ilości zdjęć spowoduje 

automatyczną dyskwalifikację uczestnika. 

4. 

Zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z pozwoleniem na publikację wykonanych przez 

Uczestnika zdjęć na Stronie Konkursowej oraz na stronie wmzpn.pl 

 

5. 

Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę 

na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych portalu 

wmzpn.pl oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym 

w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. 

in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii 

poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie 

oraz telefonach komórkowych.  

6. 

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

 

§4 Przebieg Konkursu 

1. 

Wszystkie zdjęcia, które zostaną prawidłowo zgłoszone do Konkursu na zasadach określonych w §2  

i §3 zostaną umieszczone pierwszego dnia następnego miesiąca w formie galerii na Stronie 

Konkursowej oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora wraz z informacją na temat wydarzenia, 

daty oraz miejsca wykonania zdjęcia. 

2. 

Zdjęcia zamieszczone na Stronie Konkursowej biorą udział w głosowaniu od 1 do 3 dnia miesiąca do 

godz. 12:00, które polega na zebraniu jak największej liczby głosów poprzez funkcję „Lubię to!”. Pięć 

zdjęć, które uzyska największą liczbę głosów otrzyma następującą liczbę punktów :  

1 miejsce = 7 punktów, 2 miejsce = 5 punktów, 3 miejsce = 3 punkty, 4 miejsce = 2 punkty, 5 miejsce = 

1 punkt.  

3. 

Następnie Jury konkursowe (składające się z pracowników Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 

Nożnej) ze wszystkich zdjęć zgłoszonych do udziału w konkursie przyzna pięciu, jego zdaniem, 

najlepszym zdjęciom następującą liczbę punktów: 1 miejsce = 7 punktów, 2 miejsce = 5 punktów,  

3 miejsce = 3 punkty, 4 miejsce = 2 punkty, 5 miejsce = 1 punkt. 

4. 

Uczestnik, którego zdjęcie otrzyma największą sumaryczną liczbę punktów (punkty z ust. 1 + punkty  

z ust. 2) zostaje zwycięzcą Konkursu. 

5. 

Ogłoszenie wyników głosowania w ramach Konkursu, następuje niezwłocznie po zakończeniu 

głosowania, na Stronie Konkursowej. 

 



 

§5 Nagrody 

1. 

Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 200,00 zł brutto (dwieście złotych) do wykorzystania  

w sklepach internetowym: www.r-gol.com lub www.egit.pl 

 

2. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału lub nieprzyznania nagród. 

 

3. 

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

4. 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w dniu rozstrzygnięcia konkursu, poprzez e-mail,  

z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe o sposobie odbioru nagrody. 

 

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. 

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej wmzpn.pl 

 

2. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w konkursie. 

3. 

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

 

4. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC. 


