
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ 
PRZEPROWADZANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

 
§ 1. 

[Postanowienia ogólne] 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

Wiedzy o Piłce Nożnej („Konkurs”), przeprowadzanego w ramach Przedsięwzięcia „Poznaj 
Polskę na Sportowo” („Przedsięwzięcie” lub „PPnS”). 

2. Organizatorem Konkursu i podmiotem realizującym Przedsięwzięcie jest Polski Związek 
Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7, nr KRS 
0000091546, REGON: 000866550, NIP: 526- 17-27-123 („Organizator” lub „PZPN”). 

3. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki („Minister”) / 
Ministerstwa Edukacji i Nauki („MEiN”), a Konkurs stanowi centralne wydarzenie 
podsumowujące całe Przedsięwzięcie. PPnS i Konkurs są skierowane do uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych (średnich) w wieku od 6 lat do 19 lat 
(„Uczniowie”). Głównym celem PPnS i Konkursu jest budowanie pozytywnych wzorców  
u Uczniów, w szczególności połączenie rozwoju cech psychofizycznych oraz 
społecznokulturowych, w tym cech wolicjonalnych, takich jak determinacja, wytrwałość, 
wola walki, konsekwencja, dyscyplina oraz promowanie wychowawczych i edukacyjnych 
wartości sportu, edukacji patriotycznej poprzez sport oraz historię sportu. 

4. Konkurs stanowi centralne wydarzenie podsumowujące Przedsięwzięcie. Konkurs dotyczy 
dziedziny sportu (w szczególności dyscypliny sportowej piłka nożna) i zawiera elementy 
rywalizacji sportowej, tj. współzawodnictwa opartego na aktywności fizycznej lub 
aktywności intelektualnej. 

5. Konkurs jest realizowany przez PZPN we współpracy z 16 Wojewódzkimi Związkami Piłki 
Nożnej („WZPN”) – będącymi członkami PZPN, a także z Telewizją Polską S.A. z siedzibą  
w Warszawie („TVP”). 

6. Konkurs składa się z 3 następujących etapów („Etapy”): 
1) Etap I – pytania online (eliminacje wstępne), który odbędzie się z wykorzystaniem 

dedykowanej i ogólnodostępnej aplikacji konkursowej z pytaniami z zakresu wiedzy  
o piłce nożnej, dostępnej pod adresem internetowym: 
https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka („Aplikacja”), trwający od  dnia ogłoszenia 
startu Konkursu na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo  
i uruchomienia Aplikacji do dnia 5 października 2022 roku; 

2) Etap II – finały wojewódzkie, który odbędzie się w dniach od 10 października 2022 roku 
do 7 listopada 2022 roku; 

3) Etap III – finał centralny, który odbędzie się w dnu 17 listopada 2022 roku. 
Szczegółowe daty i miejsca przeprowadzenia Etapu II i Etapu III określi Organizator  
i poinformuje o nich mailowo tych Uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się do tych 
Etapów. 

7. Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem prowadzonej przez PZPN Biblioteki 
Piłkarstwa Polskiego PZPN (dostępnej pod adresem internetowym: 
https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka; „BPP”). BPP stanowi integralną część 
prowadzonego przez PZPN Portalu Łączy nas Piłka, tj. platformy internetowej składającej 
się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem 
sieci Internet, będącej własnością PZPN, dostępnej pod adresem internetowym: 
www.laczynaspilka.pl („Portal ŁNP”). 



8. W związku z Konkursem PZPN przygotował i udostępnia w BPP materiały o charakterze 
edukacyjnym dotyczące dyscypliny sportowej piłka nożna, w szczególności obszaru: historia 
piłki nożnej, przeznaczone dla Uczniów, które stanowią źródło wiedzy w Konkursie dla jego 
Uczestników („Materiały”). Pytania w Konkursie są tworzone w oparciu o Materiały 
umieszczone w BPP.  

 
§ 2. 

[Uczestnicy Konkursu]  
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczniowie, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w 

Konkursie zgodnie z Regulaminem oraz jednocześnie spełnią warunki określone 
w Regulaminie („Uczestnicy”). 

2. W związku z Konkursem jego Uczestnicy (Uczniowie, o których mowa powyżej) są 
podzieleni na 3 kategorie (grupy) wiekowe („Kategorie”): 
1) Kategoria I – Uczniowie w wieku od 6 do 9 lat; 
2) Kategoria II – Uczniowie w wieku od 10 do 14 lat; 
3) Kategoria III – Uczniowie w wieku od 15 do 19 lat. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczeń (Uczestnik), który nie ukończył 18 roku życia musi 
mieć utworzony Profil Użytkownika Ekosystemu PZPN (w rozumieniu postanowień 
Regulaminu „PROFILU UŻYTKOWNIKA EKOSYSTEMU PZPN”, dostępnego pod adresem 
internetowym: 
https://www2.laczynaspilka.pl/docs/regulations/Regulamin_Profilu_Uzytkownika_PZPN.p
df; „Profil Użytkownika”), powiązany z Profilem Użytkownika należącym do jego rodzica 
lub opiekuna prawnego – co oznacza, że również rodzić lub opiekun prawy takiego Ucznia 
(Uczestnika) musi mieć utworzony Profil Użytkownika i powiązać z nim Profil Użytkownika 
swojego dziecka lub podopiecznego. Z kolei Uczniowie (Uczestnicy), którzy ukończyli 18 rok 
życia, aby wziąć udział w Konkursie muszą mieć utworzony własny Profil Użytkownika. 
Uczniowie, którzy nie mają wyżej wymienionych Profili Użytkownika nie mogą być 
Uczestnikami Konkursu. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące 
z nim, bądź świadczące usługi na jego rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez 
względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, 
zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Laureata/Uczestnika Konkursu, nie 
można przenosić na inne osoby. 

 
§ 3. 

[Zasady Konkursu]  
 
Etap I: 
 
1. Etap I Konkursu odbywa się w Aplikacji, która jest narzędziem ogólnodostępnym służącym 

do zabawy polegającej na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej 



i korzystać z niego mogą wszyscy (każda osoba, która skorzysta z Aplikacji staje się jej 
użytkownikiem; „Użytkownik Aplikacji”). Każdy Użytkownik Aplikacji na początku zabawy 
wybiera Kategorię wiekową w celu określenia zestawu pytań, na które chce odpowiadać. 
Po wyczerpaniu zestawu pytań Użytkownik Aplikacji otrzymuje informację na temat 
osiągniętego wyniku oraz pytanie czy chce zarejestrować swój wynik  
i przystąpić do Konkursu (zostać jego Uczestnikiem). 

2. Użytkownik Aplikacji, który ukończył 18 lat i zechce wziąć udział w Konkursie musi podać 
adres e-mail przypisany do jego Profilu Użytkownika  oraz swoje imię. W przypadku 
Uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia konieczne jest podanie adresu e-mail 
przypisanego do Profilu Użytkownika jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz swojego 
imienia. Na podany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z wynikiem uzyskanym przez 
Użytkownika Aplikacji i linkiem do formularza w celu weryfikacji tożsamość Użytkownika 
Aplikacji. Na tym Etapie Konkursu wynik uzyskany w Aplikacji jest zanonimizowany i nie jest 
przypisany do konkretnej osoby. –Prawidłowe wypełnienie tego formularza i akceptacja 
Regulaminu umożliwia Użytkownikowi Aplikacji wzięcie udziału w Konkursie i zostanie jego 
Uczestnikiem. 

3. Po otrzymaniu powyższego linka weryfikacyjnego, Użytkownik Aplikacji albo jego rodzic lub 
opiekun prawny po kliknięciu w link weryfikacyjny zostanie przekierowany na stronę 
formularza weryfikacyjnego z danymi osobowymi oraz Regulaminem, za pomocą którego 
w pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja czy Użytkownik Aplikacji albo jego rodzic lub 
opiekun prawny posiada Profil Użytkownika. 

4. W przypadku braku stosownego Profilu Użytkownika nastąpi przekierowanie Użytkownika 
Aplikacji albo jego rodzica lub opiekuna prawnego na ścieżkę tworzenia Profilu 
Użytkownika, a po utworzeniu Profilu Użytkownika, Użytkownik Aplikacji będzie mógł 
kontynuować proces przystępowania do Konkursu. 

5. Jeżeli Użytkownik Aplikacji albo jego rodzic lub opiekun prawny posiada już Profil 
Użytkownika (lub utworzył je zgodnie z ustępem poprzedzającym), wówczas loguje się on 
do formularza weryfikacyjnego wykorzystując swój login i hasło do Profilu Użytkownika. 

6. Po zalogowaniu się wyświetlony zostanie formularz weryfikacji następujących danych 
osobowych: 
1) Uczeń, który ukończył 18 rok życia podaje w takim formularzu weryfikacyjnym swoje 

następujące dane osobowe: 
a. imię (dane z Profilu Użytkownika); 
b. nazwisko (dane z Profilu Użytkownika); 
c. PESEL (dane z Profilu Użytkownika); 
d. wiek (dane z Profilu Użytkownika) – w celu weryfikacji czy Użytkownik Aplikacji mieści 

się w definicji Uczestnika Konkursu oraz czy prawidłowo zdefiniował swoją Kategorię 
wiekową wyniku uzyskanego w Aplikacji, który chce zgłosić do Konkursu; 

e. płeć – w Konkursie osobno rywalizują dziewczynki i chłopcy; 
f. województwo – obowiązkowo w celu przypisania do właściwego finału 

wojewódzkiego Konkursu (Etap II); 
g. miejscowość – opcjonalnie; 
h. mail (dane z Profilu Użytkownika); 
i. telefon; 
Ponadto taki Użytkownik Aplikacji potwierdza/oświadcza zapoznanie się z 
przedstawioną klauzulą dotyczącą danych osobowych oraz zapoznanie się z treścią 
Regulaminu i jego akceptację. 



Na tym etapie następuje weryfikacja, czy Użytkownik Aplikacji rejestruje w Konkursie 
wynik uzyskany w Aplikacji odpowiadający jego wiekowi – Użytkownik Aplikacji nie może 
zarejestrować wyniku uzyskanego w Aplikacji w innej Kategorii wiekowej niż ta, która 
odpowiada jego wiekowi, czyli wyłącznie w Kategorii III (co oznacza brak możliwości 
zarejestrowania wyników uzyskanych w Aplikacji w Kategorii I oraz w Kategorii II, a takie 
wyniki zostaną odrzucone jako niezgodne z zasadami Konkursu). 
Po zweryfikowaniu danych i stwierdzeniu poprawności wyniku uzyskanego w Aplikacji z 
wiekiem Użytkownika Aplikacji wynik uzyskany w Aplikacji zostanie zarejestrowany a 
Użytkownik Aplikacji (Uczeń) otrzyma status Uczestnika Konkursu. 

2) jeżeli Uczeń nie ukończył 18 roku życia wówczas weryfikacja jego danych następuje przez 
Profil Użytkownika należący do jego rodzica lub opiekuna prawnego, w następujący 
sposób: 
a)  
b) po wyborze Profilu Użytkownika należącego do rodzica lub opiekuna prawnego i 

Profilu Użytkownika powiązanego dla Ucznia następuje weryfikacja następujących 
danych osobowych rodzica lub opiekuna prawnego Ucznia oraz Ucznia: 
a. rodzic/opiekun prawny: 

i. imię (dane z Profilu Użytkownika); 
ii. nazwisko (dane z Profilu Użytkownika); 
iii. PESEL (dane z Profilu Użytkownika); 
iv. województwo – obowiązkowo w celu przypisania do właściwego finału 

wojewódzkiego Konkursu (Etap II); 
v. miejscowość – opcjonalnie; 
vi. mail (dane z Profilu Użytkownika); 
vii. telefon; 

b. Uczeń: 
i. imię (dane z Profilu Użytkownika); 

ii. nazwisko (dane z Profilu Użytkownika); 
iii. PESEL (dane z Profilu Użytkownika); 
iv. płeć – w Konkursie osobno rywalizują dziewczynki i chłopcy; 
v. wiek (dane z Profilu Użytkownika) – w celu weryfikacji czy Użytkownik 

Aplikacji mieści się w definicji Uczestnika Konkursu oraz czy prawidłowo 
zdefiniował swoją Kategorię wiekową wyniku uzyskanego w Aplikacji, który 
chce zgłosić do Konkursu; 

Ponadto taki Użytkownik Aplikacji oraz jego rodzic/opiekun prawny 
potwierdza/oświadcza zapoznanie się z przedstawioną klauzulą dotyczącą danych 
osobowych oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. 
Na tym etapie następuje weryfikacja, czy Użytkownik Aplikacji rejestruje w Konkursie 
wynik uzyskany w Aplikacji odpowiadający wiekowi Ucznia – Użytkownik Aplikacji nie 
może zarejestrować wyniku uzyskanego w Aplikacji przez Ucznia w innej Kategorii 
wiekowej niż ta, która odpowiada wiekowi danego Ucznia (co oznacza brak możliwości 
zarejestrowania wyników uzyskanych w Aplikacji jednocześnie w więcej niż jednej 
Kategorii, a takie wyniki, jak również wyniki zarejestrowane w niewłaściwej Kategorii, 
zostaną odrzucone jako niezgodne z zasadami Konkursu). 
Po zweryfikowaniu danych i stwierdzeniu poprawności wyniku uzyskanego w Aplikacji z 
wiekiem Użytkownika Aplikacji wynik uzyskanego w Aplikacji zostanie zarejestrowany a 
Użytkownik Aplikacji (Uczeń) otrzyma status Uczestnika Konkursu. 



7. Potwierdzenie danych osobowych zawartych w formularzu jest równoznaczne z 
wyrażaniem przez Uczestnika Konkursu bądź rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 
Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych, w celu organizacji 
Konkursu. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana, co jest jednoznaczne z 
wycofaniem Uczestnika z Konkursu. Wszelkie uwagi i pytania, związane z ochroną i 
bezpieczeństwem w zakresie przetwarzania danych osobowych, każda osoba może 
kierować do inspektora ochrony danych, pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl. 

8. W Etapie I Konkursu jego Uczestników obowiązują następujące zasady: 
1) w Aplikacji wybiera się tylko jedną Kategorię wiekową pytań (Kategoria I, Kategoria II 

albo Kategoria III); 
2) w Aplikacji odpowiada się na zestaw pytań z zakresu wiedzy o piłce nożnej składający się 

z 11 pytań, tworzących test jednokrotnego wyboru spośród czterech możliwych 
odpowiedzi, przy czym na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie będzie określony, 
limitowany czas: Kategoria I – 45 sekund, Kategoria II – 30 sekund, Kategoria III – 15 
sekund, a brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie zostaje zarejestrowany jako 
odpowiedź błędna; 

3) wynik odpowiedzi na pytania w Aplikacji prawidłowo zarejestrowany przez Uczestnika 
zawiera dwie informacje – liczbę prawidłowych odpowiedzi oraz łączny czas 
odpowiadania na pytania; 

4) jeden Uczestnik może zarejestrować nieograniczoną liczbę wyników uzyskanych w 
Aplikacji – w Konkursie pod uwagę będzie brany zawsze tylko jego jeden, najlepszy 
wynik, a pozostałe wyniki danego Uczestnika nie będą brane pod uwagę i zostaną 
odrzucone; 

5) Uczestnicy rywalizują ze sobą na poziomie 16 województw (obejmujących obszar 
działania poszczególnych WZPN); 

6) w każdym województwie zwycięzców/laureatów Etapu I wyłania się spośród 
Uczestników na podstawie następujących kryteriów: 
a. województwa, do którego przypisano Uczestnika (na podstawie danych z formularza 

rejestracyjnego); 
b. płci Uczestnika (dziewczynka lub chłopiec); 
c. liczby prawidłowych odpowiedzi Uczestnika;  
d. łącznego czasu udzielania odpowiedzi przez Uczestnika; 

7) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku Uczestników Konkursu w 
danym województwie o jednakowej płci, o kolejności decyduje uzyskany łączny czas 
odpowiedzi zarejestrowanego wyniku uzyskanego w Aplikacji; 

8) z Etapu I do Etapu II Konkursu awansuje (przechodzi) po 25 dziewczynek i po 25 
chłopców sklasyfikowanym najwyżej w swoim województwie w swojej Kategorii 
wiekowej dla swojej płci w chwili zakończenia rejestracji wyników w ramach Konkursu; 
jeżeli w danym województwie Uczestników w danej Kategorii wiekowej jest mniej niż 25 
wówczas wszyscy oni zostaną zakwalifikowani do Etapu II; 

9) rejestracja wyników uzyskanych w Aplikacji do Etapu I Konkursu trwa od chwili 
rozpoczęcia Konkursu do 5 października 2022 roku do godziny (23:59:59), a wynik 
zarejestrowany prawidłowo to tylko taki wynik uzyskany w Aplikacji, który został 
zweryfikowany w procedurze opisanej powyżej w Regulaminie; 

10) dnia 6 października 2022 roku PZPN opublikuje na stronie 
https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo oraz na Portalu ŁNP wyniki Etapu 



I w każdym z 16 województw, wyniki będą publikowane w formie: imię, nazwisko, wiek 
oraz miejscowość Uczestnika Konkursu; 

11) dodatkowo Uczestnicy do dnia 7 października 2022 roku zostaną poinformowani przez 
PZPN mailowo na adres Profilu Użytkownika Uczestnika albo na adres Profilu 
Użytkownika rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika o zakwalifikowaniu się do Etapu II; 

12) do dnia 10 października 2022 roku nastąpi mailowe poinformowanie Uczestników (na 
adres Profilu Użytkownika Uczestnika albo na adres Profilu Użytkownika 
rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika), którzy awansowali do Etapu II o terminie i 
miejscu Etapu II (finałów wojewódzkich) w danym województwie. 

 
Etap II: 
 
9. Do Etapu II Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 150 osób z każdego 

województwa (maksymalnie po 25 dziewczynek i po 25 chłopców w każdej z 3 Kategorii 
wiekowych), którzy uzyskali największą liczbę punktów w Etapie I w danym województwie. 

10. Etap II jest przeprowadzany stacjonarnie w miejscu określonym przez PZPN (uprzednio 
wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym przez właściwy dla danego województwa 
WZPN), w okresie między dniem 10 października 2022 roku a 7 listopada 2022 roku. 

11. Wszyscy zakwalifikowany do Etapu II Uczestnicy Konkursu przed rozpoczęciu Etapu II muszą 
zarejestrować się poprawnie w Biurze Konkursu, znajdującym się w miejscu 
przeprowadzania danych finałów wojewódzkich. W czasie takiej rejestracji 
1) Uczestnik otrzyma numer rejestracyjny, który przypisany jest do właściwego urządzenia 

(tableta) – wynik Uczestnika będzie zanonimizowany i podawany będzie w formie 
przypisanego numeru rejestracyjnego; 

2) Uczestnik (a w przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia – także jego 
rodzic lub opiekun prawny) wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych  
i wizerunku Uczestnika, w tym na potrzeby komunikacji i promocji Konkursu, które będą 
prowadzone przez PZPN, WZPN oraz TVP, a także na potrzeby udziału w Etapie III 
Konkursu, w tym jego transmisji telewizyjnej przez TVP (na stosownym formularzu 
określonym przez Organizatora, we współpracy z WZPN i TVP; stanowiącym załącznik do 
Regulaminu i dostępnym pod adresem internetowym: 
https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo). 

Brak rejestracji lub jej odmowa jest równoznaczna z rezygnacją przez Uczestnika w dalszym 
udziale w Konkursie (w tym w jego Etapie II i Etapie III) i oznacza natychmiastowe 
zakończenie udziału w Konkursie na jego Etapie I, bez prawa do otrzymania jakiejkolwiek 
Nagrody. 

12. Etap II Konkursu Wiedzy odbywa się w grupach dziewczynek i chłopców w danej Kategorii 
wiekowej (maksymalnie 50 osób w jednej Kategorii). Wszyscy Uczestnicy Etapu II Konkursu 
będą obecni na sali i w tym samym czasie rozpoczną udzielanie odpowiedzi na pytania. 
Każdy Uczestnik będzie odpowiadał na zestaw pytań z zakresu wiedzy o piłce nożnej 
składający się z 11 pytań, tworzących test jednokrotnego wyboru spośród czterech 
możliwych odpowiedzi, przy czym na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie będzie 
określony, limitowany czas: Kategoria I – 45 sekund, Kategoria II – 30 sekund, Kategoria III 
– 15 sekund, a brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie zostaje zarejestrowany jako 
odpowiedź błędna. 



13. Uczestnicy Etapu II Konkursu wejdą na salę w trzech grupach według ich Kategorii wiekowej 
(dziewczynki i chłopcy razem) oraz podejdą do przypisanego im miejsca oraz urządzenia i 
będą opowiadali za jego pomocą na pytania konkursowe. 

14. Wszyscy Uczestnicy rozpoczną udzielanie odpowiedzi na pytania w tym samy czasie. 
Wszyscy Uczestnicy będą mieli jednakowe pytania, które będą mogły wyświetlać się 
Uczestnikom w różnej kolejności. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na dane pytanie 
wszyscy Uczestnicy będą czekali na upływa czasu przeznaczony na udzielenie na nie 
odpowiedzi. Wyniki uzyskane przez Uczestników zostaną rejestrowane w zakresie: 
1) liczby poprawnych odpowiedzi; 
2) łącznego czasu udzielania odpowiedzi; 
3) płci Uczestnika. 

15. Laureaci Etapu II Konkursu zostaną wyłonieni osobno w grupie dziewczynek i grupie 
chłopców w danej Kategorii wiekowej. Laureatem Etapu II Konkursu będzie Uczestnik, który 
uzyska najwięcej poprawnych odpowiedzi, a w przypadku, równej liczby punktów o 
kolejności Uczestników w ramach Etapu II Konkursu zadecyduje łączny czas udzielania 
odpowiedzi. W każdym województwie zostanie wyłonionych łącznie 6 Laureatów Etapu II – 
po 3 dziewczynki i po 3 chłopców, tj. po 1 dziewczynce i po 1 chłopcu w każdej Kategorii 
wiekowej. 

16. Wyniki Etapu II Konkursu w danym województwie ustali wskazana przez Organizatora i 
WZPN komisja konkursowa, która przedstawi je Uczestnikom po zakończeniu Etapu II 
Konkursu i poinformuje którzy Uczestnicy zakwalifikowali się do Etapu III. Wyniki Etapu II 
Konkursu PZPN opublikuje także na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-
sportowo oraz na Portalu ŁNP. Wyniki będą publikowane w formie: imię, nazwisko, wiek 
oraz miejscowość Uczestnika Konkursu. 

17. Nagrodą główną dla Laureatów Etapu II Konkursu jest udział w Etapie III Konkursu (finał 
centralny) oraz 1 zaproszenie na organizowany przez PZPN mecz Piłkarskiej Reprezentacji 
Polski (rozgrywany w dniu 16 listopada 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie) 
wraz z rodzicem lub opiekunem, o wartości rynkowej 2 biletów na ww. mecz: 480,00 PLN 
(słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych). 

18. Ponadto, każdy Uczestnik, który weźmie udział w Etapu II Konkursu otrzyma Nagrodę 
pocieczenia za udział w Etapie II Konkursu w postaci pakietu upominków z kolekcji PZPN, o 
wartości rynkowej 23,00 PLN (słownie: dwudziestu trzech złotych). 

 
Etap III: 
 

19. W Etapie III Konkursu weźmie udział maksymalnie 96 Laureatów Etapu II Konkursu, 
wyłonionych w ramach wszystkich 16 finałów wojewódzkich w trzech Kategoriach 
wiekowych, tj. łącznie po 6 Laureatów każdego z 16 finałów wojewódzkich – po 3 
dziewczynki i po 3 chłopców (po 1 dziewczynce i po 1 chłopcu w każdej Kategorii wiekowej) 
z danego województwa. 

20. Etap III Konkursu odbędzie się w Warszawie – w studiu TVP, w dniu 17 listopada 2022 roku. 
21. Odmowa udziału w Etapie III Konkursu przez Uczestnika, który został Laureatem Etapu II 

Konkursu, jest równoznaczna z rezygnacją przez Uczestnika w dalszym udziale w Konkursie 
(w jego i Etapie III) i oznacza natychmiastowe zakończenie udziału w Konkursie na jego 
Etapie II, bez prawa do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody w ramach Etapu III Konkursu. W 
takim przypadku Organizator może – wedle swojego uznania – zaprosić do udziału w Etapie 
III Konkursu (w miejsce Uczestnika, który odmówił udziału w Etapie III Konkursu) kolejną 



osobę z danego województwa, która otrzymała kolejny najlepszy wynik Etapu II Konkursu 
w danym województwie, ale nie została Laureatem Etapu II Konkursu lub zdecydować o 
tym, że z danego województwa w Etapie III Konkursu weźmie udział mniej Laureatów Etapu 
II Konkursu i utworzą oni odpowiednio mniejszą liczebnie Drużynę. 

22. W Etapie III Konkursu jego Uczestników obowiązują następujące zasady: 
1) Laureaci Etapu II Konkursu z danego województwo utworzą 6-osobową drużynę 

(reprezentację danego województwa; „Drużyna”), na której czele stanie kapitan, tj. 
wybrana przez PZPN osoba publiczna związana zamieszkaniem lub pochodzenie z danym 
województwem („Kapitan”); 

2) konkurs wiedzy w Etapie III będzie podzielony na 5 rund („Rundy”): 4 Rundy zasadnicze 
(Runda I, Runda II, Runda III i Runda IV) oraz Runda V (Wielki Finał); 

3) Uczestnik w Rundach zasadniczych odpowiadać będzie na zestaw pytań z zakresu wiedzy 
o piłce nożnej składający się z 8 pytań, tworzących test jednokrotnego wyboru spośród 
dwóch możliwych odpowiedzi w Rundzie I oraz Rundzie II oraz trzech możliwych 
odpowiedzi w Rundzie III oraz Rundzie IV, przy czym na udzielenie odpowiedzi na każde 
pytanie będzie określony, limitowany czas: 5 sekund, a brak odpowiedzi w wyznaczonym 
czasie zostaje zarejestrowany jako odpowiedź błędna. W Wielkim Finale liczba pytań 
zostanie ograniczona do 6 z czterema możliwymi odpowiedziami, a czas na udzielenie 
odpowiedzi nie będzie ograniczony. 

4) w Rundzie I odpowiadać będą Uczestnicy z Kategorii I (dziewczynka i chłopiec), którzy 
będą za pomocą specjalnego terminala odpowiadać na pytania razem (udzielając 
wspólnej odpowiedzi) i uzyskiwać punkty dla swojej Drużyny – 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej 
Drużyny. O kolejności w klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów 
zdecyduje łączny czas udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania; 

5) w Rundzie II odpowiadać będą Uczestnicy z Kategorii II (dziewczynka i chłopiec), którzy 
będą za pomocą specjalnego terminala odpowiadać na pytania razem (udzielając 
wspólnej odpowiedzi) i uzyskiwać punkty dla swojej Drużyny – 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej 
Drużyny. Wynik Rundy II zostanie sumowany z wynikiem z Rundy I. O kolejności w 
klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów zdecyduje łączny czas udzielania 
odpowiedzi na wszystkie pytania w Rundzie I oraz Rundzie II; 

6) w Rundzie III będą odpowiadać Uczestnicy z Kategorii III (dziewczynka i chłopiec), którzy 
będą za pomocą specjalnego terminala odpowiadać na pytania razem (udzielając 
wspólnej odpowiedzi) i uzyskiwać punkty dla swojej Drużyny – 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej 
Drużyny. Wynik Rundy III zostanie zsumowany z wynikiem z Rundy I oraz Rundy II. O 
kolejności w klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów zdecyduje łączny 
czas udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania w Rundzie I, Rundzie II oraz Rundzie III; 

7) w Rundzie IV uczestniczyć będzie 8 najwyżej sklasyfikowanych Drużyn po Rundzie III. W 
Rundzie IV bierze udział cała Drużyna wraz z Kapitanem, który będzie udzielał 
odpowiedzi w imieniu Drużyny. Drużyna uzyska 1 punkt za każdą prawidłową 
odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej Drużyny. Wynik 
Rundy IV zostanie zsumowany z wynikiem z Rundy I, Rundy II oraz Rundy III. O kolejności 
w klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów zdecyduje łączny czas 
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania we wszystkich Rundach zasadniczych (tj. w 
Rundzie I, Rundzie II, Rundzie III oraz Rundzie IV); 



8) do Rundy V (Wielki Finał) zostaną zakwalifikowane 2 najlepsze Drużyny po zakończeniu 
Rundy IV i podsumowaniu dotychczasowych wyników Etapu III (tj. wszystkich Rund 
zasadniczych – Rundy I, Rundy II, Rundy III oraz Rundy IV). Wielki Finał składać się będzie 
z 6 pytań, każde z czterema wariantami odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna 
będzie poprawna. W Rundzie V bierze udział cała Drużyna wraz z Kapitanem, a 
odpowiedzi będzie udzielała ustnie jedna osoba wyznaczona przez Drużynę. W Rundzie 
V nie obowiązuje limit czasu odpowiedzi na pytanie. Drużyny kolejno wybierają pytania 
z puli pytań ukrytych pod numerami 1-6, na które odpowiadają. Każda z Drużyn będzie 
odpowiadała na 3 pytania. Wyboru pierwszego pytania dokona Drużyna, która zajęła 
wyższe miejsce w klasyfikacji po Rundzie IV. Drużyna uzyska 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. O zwycięstwie w Rundzie V i tym samym również w Etapie III 
Konkursu zdecyduje liczba zdobytych punktów w Wielkim Finale. W przypadku równej 
liczby punktów o zwycięstwie zdecyduje łączny czas udzielania odpowiedzi w Wielkim 
Finale. 

23. Laureatem Etapu III Konkursu (i tym samym również zwycięzcą całego Konkursu) będzie 
Drużyna która wygra Wielki Finał (Rundę V).  

24. Wyniki Etapu III Konkursu oficjalnie potwierdzi wskazana przez Organizatora i TVP komisja 
konkursowa, która przedstawi je Uczestnikom na antenie TVP, niezwłocznie po zakończeniu 
Etapu III Konkursu. Wyniki Etapu III Konkursu PZPN opublikuje także na stronie 
https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo oraz na Portalu ŁNP. 

25. Uczestnicy tworzący zwycięską Drużynę – Laureata Etapu III Konkursu, otrzymają Nagrody 
główne w postaci: Zestawu Kibica Reprezentacji Polski, o wartości rynkowej 2000,00 PLN 
(słownie: dwóch tysięcy złotych). 
 

 
§ 4. 

[Nagrody] 
1. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród („Nagrody”) jest Organizator. 
2. Nagrody w Konkursie – przewidziane, odpowiednio, dla Uczestników Etapu II Konkursu 

(Nagrody pocieszenia) i Laureatów Etapu II Konkursu (Nagroda główna) oraz dla Laureatów 
Etapu III Konkursu (Nagroda główna) – są określone w § 3 Regulaminu. Nie przewidziano 
przyznania Nagród dla Uczestników wyłącznie Etapu I Konkursu. 

3. Laureat/Uczestnik danego Etapu Konkursu w danym Etapie może otrzymać tylko jedną 
Nagrodę pocieszenia lub tylko jedną Nagrodę główną, właściwą dla danego Etapu 
Konkursu.  

4. Organizator zawiadomi Laureatów/Uczestników o wygranej poprzez ogłoszenie wyników 
danego Etapu Konkursu w sposób opisany w Regulaminie. Nagrody zostaną wręczone 
Laureatom/Uczestnikom danego Etapu Konkursu po jego zakończeniu – w miejscu 
odbywania się danego Etapu Konkursu. 

5. Brak odebrania Nagrody przez Laureata/Uczestnika danego Etapu Konkursu po jego 
zakończeniu – w miejscu odbywania się danego Etapu Konkursu, jest równoznaczny z 
rezygnacją z otrzymania Nagrody przez takiego Laureata/Uczestnika. W takiej sytuacji 
prawo Laureata/Uczestnika do Nagrody wygasa, a Nagroda nieodebrana przez 
Laureata/Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

6. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie 
mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania 



Nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent 
pieniężny. 

7. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
Nagrody w konkursach dotyczących dziedziny sportu o wartości poniżej 2.000,00 zł – 
przekazywane na rzecz osób fizycznych – są wolne od podatku dochodowego od osób 
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, ze zm.). 

 
§ 5.  

[Ochrona danych osobowych] 
1. W celu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników Organizator stosuje 

uzasadnione zabezpieczenia techniczne, fizyczne, administracyjne i organizacyjne mające 
na celu ochronę danych osobowych Uczestników przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom 
bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
Uczestników. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1; określanego 
dalej jako „RODO”) jest Organizator – Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920. 

3. Inspektor ochrony danych Organizatora to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować 
mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Organizatora. Można to uczynić na dwa sposoby:  

⁃ mailowo: daneosonbowe@pzpn.pl;  
⁃ korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie: 

1) udzielonej zgody – przetwarzanie na podstawie Państwa świadomej, dobrowolnej i 
opcjonalnej zgody w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia jego 
wyników, w mediach (prasie, radiu, telewizji), w Internecie i w mediach 
społecznościowych oraz – po wyrażeniu stosownej zgody – w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych i handlowych Organizatora (podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2) obowiązku prawnego – przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze w szczególności obowiązków podatkowych i 
rachunkowych (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

3) obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu – przetwarzanie w celu 
rozpatrywania zapytań, uwag oraz reklamacji spraw związanych z Konkursem 
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO) 

4) prawnie uzasadnionego interesu – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu administratora polegającego np.: na dochodzeniu roszczeń 
związanych z działalnością Organizatora, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, 
budowaniu relacji i wizerunku Organizatora, a także przetwarzaniu danych dla celu 
prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych w interesie publicznym, w 
szczególności związanych z przechowywaniem zgłoszeń konkursowych 



dokonywanych przez Uczestników Konkursu. Prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest również przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem 
fanpage'a na portalach społecznościowych i w serwisach internetowych, na 
warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, Instagram, Twitter, 
TikTok oraz informowanie za ich pomocą o aktywności Administratora 
(Organizatora), promowanie różnych wydarzeń, budowanie i utrzymanie 
społeczności związanej z piłką nożną oraz komunikacja za pośrednictwem 
dostępnych funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości 
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 
zgody jest równoznaczne z wycofaniem Uczestnika z Konkursu 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione 
na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 
podmioty będące członkami Organizatora oraz podmioty współpracujące wraz z 
Organizatorem przy realizacji Konkursu (m.in. WZPN i TVP). Ponadto, Państwa dane mogą 
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, 
np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane, jak również przez okres trwania wymagalności 
ewentualnych roszczeń z tym związanych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane 
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. W 
przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji 
marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody. Dane 
statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a będą przetwarzane przez czas 
dostępności tych danych w serwisach Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok. 

8. Mają Państwo prawo do: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych 

osobowych; 
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem 

przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu; 
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; 
6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 



przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie, co oznacza, że ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie związanym z 
udziałem w Konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, a więc państw 
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. 

 
 

§ 6. 
[Reklamacje] 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności za 
treść Regulaminu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

2. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa 
odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika oraz uprawnienia przysługujące 
Uczestnikom w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora 
wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, które będą rozpatrywane na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem – w odniesieniu do jego 
poszczególnych Etapów, należy składać do Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zakończenia danego Etapu Konkursu – mailowo na następujący adres e-mail Organizatora: 
wsparcie@pzpn.pl. 

4. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające 
Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację (jego imię i nazwisko oraz adres e-
mail i numer telefonu) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji, uzasadnienie reklamacji i 
żądanie zgłaszającego. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi zgłaszającego ją Uczestnika o podjętej 
decyzji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
§ 7. 

[Postanowienia końcowe] 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo . 
2. Wszystkie Załączniki do Regulaminu, wymienione w jego treści, stanowią integralną część 

Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Organizator 

będzie ogłaszał w swojej siedzibie oraz na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-
na-sportowo. Zmiany Regulaminu będą następowały z poszanowaniem praw nabytych 
Uczestników Konkursu. 

4. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulamin jest jedynym wiążącym 
dokumentem, który określa zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników. 

5. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, 
ze zm.) oraz innych właściwych ustaw. 

6. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 



Załącznik nr 1 
 

KARTA UCZESTNIKA II i III ETAPU KONKURSU WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ 

DANE UCZESTNIKA 
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu  

………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
Uczestnika (dot. Uczestników poniżej 18 roku życia) 

 
………………………………………………………………………………. 

Numer rejestracyjny Uczestnika (wypełnia 
Organizator) 

 
………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego 
podopiecznego w II i III Etapie Konkursu Wiedzy  
o Piłce Nożnej („Konkurs”) 

 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich/mojego podopiecznego przez Organizatora 
Konkursu w zakresie związanym z organizacją  
i przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu 
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 

 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich/mojego podopiecznego przez 
Współorganizatorów Konkursu (Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej – „WZPN”) w zakresie 
związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
przedmiotowego konkursu zgodnie z RODO. 

 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  
i powielanie zdjęć oraz nagrań video, wykonanych 
podczas Konkursu, bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzenia, w tym na wykorzystanie zdjęć  
i nagrań z wizerunkiem moim/mojego 
podopiecznego w materiałach promocyjnych  
i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach 
eksploatacji przez Organizatora w mediach (prasie, 
radiu, telewizji), w Internecie i w mediach 
społecznościowych. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  
i powielanie zdjęć oraz nagrań video, wykonanych 
podczas Konkursu, bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzenia, w tym na wykorzystanie zdjęć  
i nagrań z wizerunkiem moim/mojego 
podopiecznego w materiałach promocyjnych  
i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach 
eksploatacji przez WZPN w mediach (prasie, radiu, 
telewizji), w Internecie i w mediach 
społecznościowych. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

 

 
 



Załącznik nr 2 
 

Miejscowość …………………………, dn………………………… 
 
 
Uczestnik Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN): 
 
………………………….………… 
Imię i nazwisko 

 
……………………………………. 
Adres 

 
……………………….………… 
PESEL / numer dowodu osobistego 

 

Oświadczenie 

Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanym przez PZPN) oraz 
wykorzystanie, przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (jako organizatora Konkursu Wiedzy 
o Piłce Nożnej) oraz przez podmioty współpracujące z PZPN w związku z Konkursem Wiedzy o Piłce Nożnej, tj. 
przez 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (będących członkami PZPN) i przez Telewizję Polską S.A. z 
siedzibą w Warszawie (TVP), jego wypowiedzi i wizerunku, zarejestrowanych lub utrwalonych w inny sposób 
podczas Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN) oraz w programie „Wielki Test” SAP: 
…………………. ID: …………………………., do korzystania i rozporządzania nimi w sposób nieograniczony 
terytorialnie i czasowo, w całości i we fragmentach, w tym na potrzeby promocji i komunikacji Konkursu Wiedzy 
o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN) oraz ww. programu „Wielki Test”. na następujących polach 
eksploatacji: 

1. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 
cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, 
nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach 
pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 -wprowadzanie ich do obrotu, 
najem, użyczanie; 

3. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, 
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub 
webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 
jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości 
zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 
telekomunikacyjnych; 
b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 
telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także 
osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z 
lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.a), 
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

Niniejsza zgoda obejmuje również prawo do wykonywania praw zależnych, w tym przeróbek, tłumaczeń oraz 
audiodeskrypcji. 
Uczestnik zobowiązuje się nie wymieniać w wypowiedzi nazw firm komercyjnych, nie wygłaszać przekazów 
reklamowych, nie eksponować znaków firmowych poza zawartymi z Biurem Reklamy TVP umowami, 
dotyczącymi lokowania produktu.  
 



Jednocześnie zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 
17, 00-999 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym ze 
złożeniem oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu 
współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów 
wskazanych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się 
mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-
999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane 
profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji 
Polskiej S.A. 
 

……………………..… 

Uczestnik 

  



Załącznik nr 3 
 

Miejscowość …………………………, dn………………………… 
 

 

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez 
PZPN): 
 

 

…………………………….. 

Imię i nazwisko 

…………………………….. 

Adres 

lub 

…………………………….. 

PESEL 

 

 

Oświadczenie 

 

1. Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem 
syna/córki..................................................................................................... (Uczestnika organizowanego 
przez PZPN Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej) i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie Wiedzy 
o Piłce Nożnej (organizowanym przez PZPN) oraz na nieodpłatne zarejestrowanie i wykorzystanie 
jego/jej wypowiedzi i wizerunku podczas Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez 
PZPN) oraz w audycji pt. „Wielki Test”, przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie 
(jako organizatora Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej) oraz przez podmioty współpracujące z PZPN w 
związku z Konkursem Wiedzy o Piłce Nożnej, tj. przez 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
(będących członkami PZPN) i przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (TVP), w sposób 
nieograniczony terytorialnie i czasowo, w całości i we fragmentach, w tym na potrzeby promocji i 
komunikacji Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN) oraz audycji pt. „Wielki 
Test”, na następujących polach eksploatacji: 

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy lub kopii jakąkolwiek techniką, w tym drukiem, zapisu 
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 
cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub 
wideo, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 
nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami lub kopiami - wprowadzanie ich do obrotu, najem, 
użyczanie; 

3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 

a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, 
telekomunikacyjnych lub multimedialnych, systemach teleinformatycznych lub innych systemach 
przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub 



formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, 
internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 

b) wszelkie publiczne udostępnianie audycji lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem 
satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia 
i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, 
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a), 

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie. 

2. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem danych osobowych 
Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą 
w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Dane osobowe 
Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane w trakcie okresu 
współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze 
współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 

4. Uczestnik Konkursu i jego rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik Konkursu i jego rodzice/opiekunowie prawni mają 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych narusza 
przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem 
rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-
999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

5. Podanie przez Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane 
Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą poddawane profilowaniu. 
Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom 
świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. 

.* niepotrzebne skreślić 

            
            
            
            
           
 …………………….... 

 
 

  


