
REGULAMIN KONKURSU 

„Wiślacka krew”  

§ 1. ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE 

1.  Organizatorem Konkursu „Wiślacka krew” jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 NIP: 6771022149, 
REGON: 350908122 (dalej: „Organizator”). 

2.  Określenia użyte w Regulaminie od dużej litery oznaczają: 

2.1. „Konkurs” – konkurs „Wiślacka krew”, którego dotyczy niniejszy Regulamin; 
2.2. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu „Wiślacka krew”; 
2.3. „Uczestnik” – osoba, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa 

i wzięła udział w Konkursie. 
2.4. „Praca Konkursowa” – zgłoszenie nadesłane w Konkursie przez Uczestnika, 

będące odpowiedzią na zadanie konkursowe 

3.  Konkurs nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności, wynik Konkursu zależy od 
indywidualnych starań oraz rywalizacji uczestników i nie jest zależny od przypadku.  

4.  Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. Organizator jest przyrzekającym nagrodę 
w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.  

5.  Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin stanowi treść 
przyrzeczenia publicznego Organizatora. 

6.  Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich potencjalnych Uczestników w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej (w tym również w sposób umożliwiający pobranie 
Regulaminu). 

§ 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU, LICZBA NAGRÓD 

1.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.06.2021 r. o godzinie 12:00 i kończy się w dniu 
21.05.2020 r. o godz. 12:00. W powyższym terminie przyjmowane są zgłoszenia do 
Konkursu.  

2.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 
oficjalnego profilu Wisły Kraków SA na portalu Twitter (twitter.com/WislaKrakowSA) 
oraz Instagram (instagram.com/wislakrakowsa/).  

3.  W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda.  

4.  Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu do pięciu dni roboczych po jego 
zakończeniu. 

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA 

1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy 
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą osoby 
wskazane przez Organizatora. 



2.  Członkowie komisji konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.  

§ 4. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

1.  W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba 
fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w 
zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.   

2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby uprawione do 
reprezentacji Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów i inne osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotów biorących bezpośredni udział w 
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

3.  Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

§ 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1.  Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

1.1. W czasie trwania konkursu w serwisie Twitter lub Instagram pod hasztagiem 
#wiślackakrew udostępnić zdjęcie, które w kreatywny sposób zachęci innych do 
oddawania krwi. 

2.  Komisja dokona oceny zgłoszeń w Konkursie, uwzględniając ich zgodność z 
Regulaminem. Komisja będzie dokonywać rozstrzygnięcia kierując się swoją własną 
opinią oraz kreatywnością Uczestników. Komisja wybierze jedno najlepsze zgłoszenie, 
które zostanie nagrodzone.  

3.  Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną Pracę Konkursową. Kolejne nadesłane przez 
tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez 
Organizatora.   

4.  O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator powiadomi poprzez Fanpage w sposób 
określony w § 2 ust. 4, poprzez kontakt mailowy, telefoniczny na wskazane podczas 
zgłoszenia dane kontaktowe lub w inny bezpośredni sposób. 

5.  Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy Konkursu równowartości nagrody w pieniądzu 
ani przeniesienie przez zwycięzcę prawa do nagrody na inną osobę. 

§ 6. NAGRODY 

1.  W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda w postaci podwójnego zaproszenia na 
mecz Wisła Kraków – Borussia Dortmund.  

2.  Zaproszenia obowiązują na mecz, który odbędzie się w terminie 21.07.2021 lub 
4.08.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania lub jego 
odwołania. W takim przypadku zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o tym 
fakcie i otrzyma w ramach nagrody bilet na inne spotkanie Wisły Kraków w sezonie 
2021/22. 



3.  Szczegółowe informacje o sposobie realizacji nagrody zostaną przekazane zwycięzcom 
Konkursu po jego zakończeniu.  

 

§ 7. PRAWA ORGANIZATORA 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
(dyskwalifikacja) Uczestników, których działania w ramach Konkursu naruszają prawo, 
dobre obyczaje lub Regulamin, w szczególności zaś Uczestników, którzy: 

1.1. Zgłaszają swój udział w Konkursie za pomocą więcej niż jednej Pracy Konkursowej.    
1.2. Umieszczają w ramach Konkursu treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu 

na płeć, rasę, poglądy religijne, narodowość lub pochodzenie etniczne, 
propagujące ideologie totalitarne, zawierające wulgaryzmy lub naruszające prawa 
osób trzecich. 

1.3. Zamieszczają Prace Konkursowe naruszające dobra osobiste Organizatora lub osób 
trzecich.  

2.  W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, 
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego 
sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego 
kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania dodatkowych informacji 
dotyczących jego udziału w Konkursie, jeżeli takie informacje są niezbędne do usunięcia 
powstałych wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie. 

§ 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH 

1.  W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, biorąc udział w Konkursie, 
Uczestnik jednocześnie oświadcza i zapewnia, że jest twórcą tej Pracy Konkursowej, zaś 
Praca Konkursowa nie jest obciążona prawami osób trzecich, a jej zgłoszenie w ramach 
Konkursu i opublikowanie na Fan Page w związku z realizacją Konkursu nie narusza praw 
wyłącznych osób trzecich.  

2. Z chwilą odbioru nagrody laureat udzieli zgodę na wyłączne, nieodpłatne, nieograniczone 
czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z wykonanego przez niego Zadania 
Konkursowego i poszczególnych jego elementów poprzez:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego i poszczególnych jego 
elementów - wytwarzanie dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe i 
poszczególne jego elementy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego i poszczególnych jego 
elementów w sposób inny niż określony w lit b powyżej - 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. 



2.  Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu laureat wyraża zgodę na 
wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do wykonanego przez laureata 
Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów oraz zezwalania na 
wykonywanie tych praw.  

3.  Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu laureat wyraża zgodę na 
korzystanie przez Organizatora z wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i 
poszczególnych jego elementów w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem laureata jak i bez opatrzenia ich jego nazwiskiem. 

 

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wisła Kraków SA. 

2.  Administrator przetwarza dane osobowe: 

2.1. W celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia jego zwycięzcy, ogłoszenia wyników 
i wydania nagrody. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie 
Danych – RODO), polegający na wykonaniu zobowiązań Organizatora 
wynikających z przyrzeczenia publicznego.   

3.  Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu zleca i tym samym powierza 
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu, w celach obsługi i 
zapewnienia poprawnego przebiegu Konkursu „Wiślacka krew”. 

4.  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnej 
reklamacji. 

5.  Uczestnikom Konkursu przysługuje: 

5.1. prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

5.2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w odniesieniu do 
przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu); 

5.3. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) – jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza obowiązujące prawo, w tym RODO.  

6.  Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu 
i wydaniu nagród oraz rozpatrzeniu reklamacji dane będą w niezbędnym zakresie 
przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych 
związanych z udziałem w Konkursie lub złożoną reklamacją.  

7.  W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane 
osobowe: imię i nazwisko, treść Pracy Konkursowej (w zakresie, w jakim stanowi ona 
daną osobową), numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu. W  



§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się 
z koordynatorem Konkursu pod adresem e-mail: promocja@wisla.krakow.pl 

2.  Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook 
ani współprowadzony z Facebook lub z nim związany. Organizator informuje, zgodnie 
z wymaganiami serwisu Facebook, że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
wobec Uczestników w związku z Konkursem. Odpowiedzialność tę, w szczególności 
odpowiedzialność za rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie nagród, ponosi Organizator.   

3.  Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej.   

 

 


