
 

 Strona 1/2 
 

REGULAMIN KONKURSU ,,WRĘCZ STATUETKĘ 
MŁODZIEŻOWCOWI MIESIĄCA” 
 
 
 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

 
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady 

przeprowadzania Konkursu ,,Wręcz statuetkę młodzieżowcowi 
miesiąca” („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest PKO Bank Polski 
SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; 
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)  
1 250 000 000 zł. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Organizatora wśród 
użytkowników serwisów Facebook (www.facebook.com) oraz 
Twitter (www.twitter.com)  

4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:  
1) Komisja konkursowa – grupa osób powołana przez 

Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z 
Konkursem; sposób powołania Komisji Konkursowej określa 
Organizator; 

2) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie 
spełniająca wymagania wskazane w §2 ust. 3 Regulaminu;  

3) Zadanie konkursowe – przedmiot oceny Komisji 
konkursowej, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu; 

4) Laureat – Uczestnik będący autorem rozwiązania Zadania 
konkursowego wyróżnionego przez Komisję Konkursową 

5) Nagroda – wręczenie statuetki Młodzieżowcowi Miesiąca 
Sierpnia 2021 r. Wręczenie odbędzie się 19 września 2021 . 

6) Materiał –komentarz wideo zgłaszany przez Uczestnika do 
Konkursu 

7) Czas trwania Konkursu – od 15.09.2021 r. godz. 14:00:00 do 
16.09.2021 r. godz. 23:59:59.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób 
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z 
podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi 
serwisami Facebook oraz Twitter. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  
 

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

§ 2. 

1. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych związanych z 
uczestnictwem w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Pionu 
Marketingu i Komunikacji Organizatora oraz pracownicy agencji 
„Whites Sp. z o.o.”, NIP: 113-282-73-23”, a także członkowie 
najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny 
należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w Konkursie mogą brać udział osoby 
fizyczne, które: 
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) są rezydentami, czyli posiadają miejsce zamieszkania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) są klientami PKO Banku Polskiego; 
4) są posiadaczami „Oficjalnej Karty Ekstraklasy”; 
5) posiadają konto osobiste („Profil”), w serwisie Facebook lub 

Twitter założone i prowadzone zgodnie z regulaminami 
wymienionych serwisów; dane zawarte na Profilu muszą 
być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem 
serwisu, na którym istnieje Profil.  

1) Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod 
postem konkursowym (tj.@PKOBankPolskiGrajmyRazem 

w serwisie Facebook lub @grajmy_razem w serwisie 
Twitter) pracy w formie Materiału wideo spełniającego 
następujące warunki: 

1) Materiał jest odpowiedzią na zadanie: Czym dla Ciebie 
jest Górnik Zabrze i dlaczego to właśnie Ty miałbyś 
wręczyć statuetkę Młodzieżowcowi Miesiąca PKO Banku 
Polskiego Krzysztofowi Kubicy? Nagraj film ze swoją 
wypowiedzią i zamieść go w komentarzu.;  

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą zamieszczenia 
rozwiązania Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3, 
na Profilu w serwisie Facebook lub Twitter. 

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami 
niniejszego Regulaminu. 
 

Rozdział 3. Zasady i przebieg Konkursu. 

§ 3. 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 
Czasie trwania Konkursu.  

2. Nagrody przyznawane będą przez Organizatora za najciekawsze 
rozwiązanie Zadania konkursowego.  

3. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu Konkursu.  
4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. 

 

Rozdział 4. Prawa autorskie  

§ 4. 

1. Zgłoszenie rozwiązania Zadania konkursowego przez Uczestnika 
jest możliwe pod warunkiem, że: 
1)  jest wyłącznym autorem Materiału będącego przedmiotem 

Zadania konkursowego i przysługuje mu pełnia autorskich 
praw majątkowych do niego; zaś w przypadku gdy Materiał 
zawiera wizerunek uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik 
posiada stosowne uprawnienia do zezwalania na 
korzystanie z wizerunków utrwalonych w Materiale na 
zasadach określonych w Konkursie; 

2) Materiał ten nie narusza w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich, a w szczególności jej 
rozpowszechnienie rozpowszechnianie nie będzie 
prowadziło do naruszenia prawa, praw autorskich lub praw 
do wizerunku osób przedstawionych w materiale 

3) powstałe w związku z niniejszym Konkursem materiały 
będące przedmiotem Zadania konkursowego nie naruszają 
w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani 
jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a w 
szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie 
prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku 
osób przedstawionych na materiale będącym przedmiotem 
Zadania konkursowego (uczestnik, którego video lub 
fotografia zawiera jakikolwiek wizerunek osoby trzeciej 
jest  zobowiązany zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie praw 
autorskich i prawach pokrewnych uzyskać  zezwolenie 
osoby na nim przedstawionej) i że jego autorskie prawa 
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 
ograniczone lub obciążone. 

2. Wraz z wyborem Laureatów Organizator nabywa prawa do 
nagrodzonych Materiałów, w tym majątkowe prawa autorskie. 
Laureat Konkursu wyraża bezterminowo zgodę na 
wykorzystanie Materiału będącego przedmiotem Zadania 
konkursowego do publikacji w serwisie internetowym 
Organizatora - www.pkobp.pl, serwisie bankomania.pkobp.pl, 
wydawnictwie drukowanym Bankomania oraz na profilach 
Organizatora w serwisach Facebook, Instagram oraz Twitter. 
Niniejsze oświadczenie dotyczy wszelkich praw do Materiału 
będącego przedmiotem Zadania konkursowego, w 
szczególności praw autorskich i praw do wizerunku. 

Rozdział 5. Laureaci i Nagrody. 
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§ 5. 

1. Przyznane w Konkursie Nagrody, o których mowa w ust. 3, 
podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w 
ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 200 ze zm.)  

2. W Konkursie przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda składająca 
się z następujących elementów: 
1) rzeczowego – wręczenie statuetki młodzieżowcowi 

miesiąca (sierpnia 2021) Krzysztofowi Kubicy, o wartości 
100,00 zł brutto), 

2) finansowego - stanowiącego równowartość należnego 
zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób 
fizycznych obliczonego od łącznej wartości obu 
elementów nagrody przyznanej Laureatowi. 

3. Element finansowy Nagrody zostanie potrącony przez 
Organizatora przed wydaniem elementu rzeczowego Nagrody  
i przekazany na rachunek właściwego urzędu skarbowego 
tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.  

4. Wyłonienie Laureata nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego 
od momentu zakończenia Konkursu.  

5. Informacja o przyznaniu Nagród, zawierająca imię i pierwszą 
literę nazwiska lub nick, z którego Uczestnik korzysta w serwisie  
Facebook lub Twitter zostanie opublikowana na profilu 
Organizatora w serwisie Facebook lub Twitter .  

6. Laureaci za pośrednictwem oficjalnego profilu PKO Banku 
Polskiego Grajmy Razem w serwisie Facebook, Twitter zostaną 
poproszeni w wiadomości prywatnej, w ciągu jednego dnia 
roboczego od ogłoszenia wyników Konkursu, o kontakt mailowy 
z Organizatorem na adres: facebook@pkobp.pl, w którym 
Laureaci zobowiązani będą przesłać Organizatorowi dane 
adresowe do przekazania Nagrody oraz dane niezbędne do 
regulacji zobowiązań podatkowych, o których mowa w ust 1 i 2. 

7. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma w terminie jednego 
dnia roboczego odpowiedzi mailowej na informację 
powiadamiającą o przyznaniu Nagród (ust. 6 powyżej), 
Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a 
Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Laureata. 

8. W wypadku rezygnacji przez Laureata z odbioru Nagrody, 
Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a 
Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Laureata.  

9. Prawo do Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość 
pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Laureat nie może zastrzec 
szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać 
dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. Zgodnie z wymogami Organizatora meczu wymaganiem do 
wejścia na stadion w celu odebrania nagrody jest posiadanie 
paszportu covidowego. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 
8 powyżej Laureat traci prawo do Nagrody. 
 

Rozdział 6. Prawa i obowiązki Organizatora. 

§ 6. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Profili 
Laureatów w serwisie Facebook lub Twitter pod kątem 
zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. 
Jeśli lub Laureat zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, 
traci on prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana 
kolejnemu lub Laureatowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w 
Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia 
niniejszego Regulaminu, poprzez: 
1) podjęcie działań, mających na celu fałszowanie wyników i 

fałszowanie danych;  
2) udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego Profilu w serwisie 

Facebook lub Twitter; 
3) prowadzenie działań sprzecznych z prawem lub dobrymi 

obyczajami, w tym godzących w prawa i dobra osób 
trzecich prawem chronione; 

4) prowadzenie działań naruszających uzasadnione interesy 
Organizatora lub godzących w jego wizerunek; 

5) używanie zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne 
lub obraźliwe; 

6) prowadzenie działań mających na celu manipulowanie 
wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, 
innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem 
chronionych. 

3. Informacje w przedmiocie przyczyn wykluczenia Uczestników 
zostaną im udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę 
skierowaną na adres mailowy: facebook@pkobp.pl. W 
przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych 
z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja 
Konkursowa 

 

Rozdział 7. Dane osobowe. 

§ 7. 

1. Uczestnictwo w Konkursach związane jest z 
przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych 
Uczestników obejmujących: imię i nazwisko, datę 
urodzenia, w zakresie związanym z przeprowadzeniem 
Konkursu, w tym wyłonieniem wyników i publikacją 
danych Laureatów.  

2. Dane osobowe Uczestników testów będą przetwarzane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Administratorem danych 
Uczestników jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 
016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 
000 000 PLN.  

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:  
wyłonienia Laureatów i zaprezentowania wyników. 
Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom 
wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, w szczególności w ustawie Prawo bankowe. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz 
możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych 
osobowych. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
ochrony danych osobowych. W Banku powołany został 
Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: 
iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony 
Danych dostępne są na stronie internetowej Banku w 
zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. 
Podanie danych osobowych przez Uczestników Akademii 
jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie i otrzymania Nagrody. Dane będą 
przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu 
Konkursu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 
związanych z realizacją Konkursu. 

 

Rozdział 8. Reklamacje  

§ 8. 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres: facebook@pkobp.pl.  

2. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są 
przez Komisję Konkursową.  

3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach 

dotyczących Konkursu, Uczestnik poza uprawnieniami 

określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do 

dochodzenia roszczeń przez sądem. 

 

Rozdział 9. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu  

§ 9. 

1. Regulamin dostępny jest: 
1) w siedzibie Organizatora Konkursu: PKO Bank Polski SA 

Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 
02-515 Warszawa; 

2. w serwisie Facebook 
https://www.facebook.com/PKOBankPolskiGrajmyRazem/ 
Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z 
Organizatorem drogą elektroniczną na adres 
facebook@pkobp.pl  

https://www.facebook.com/PKOBankPolskiGrajmyRazem/

