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Regulamin Konkursu na imię maskotki Drużynowych Mistrzostw 
Europy w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019 

European Athletics Team Championships Bydgoszcz 2019 (POL) 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
Organizatorem konkursu na imię maskotki Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej 
Atletyce Bydgoszcz 2019 (zwanego dalej również „Konkursem”) jest Kujawsko-Pomorski 
Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Bydgoszczy, 85-613 przy ul. Gdańskiej 163. 
(zwany dalej „Organizatorem”). 

§2 
Celem Konkursu jest wybranie przez Lokalny Komitet Organizacyjny (zwany dalej „Komisją 
Konkursową”) 3 propozycji imienia dla maskotki Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej 
Atletyce Bydgoszcz 2019 (zwanych dalej „Mistrzostwami”). Wybrane propozycje zostaną 
poddane pod głosowanie poprzez oficjalną stronę DME www.bydgoszcz2019.pl.  
 

WARUNKI KONKURSU 
 

§3 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.09.2018 o godzinie 12:00.  Propozycję imion należy 
nadsyłać drogą mailową na adres konkurs@bydgoszcz2019.pl lub pocztą do dnia 20.09.2018 
r. do godz. 23:59 (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpłynięcia przesyłki do 
adresata). 24.09.2018 zostaną ogłoszone 3 propozycje wybrane przez Komisję Konkursową, 
na które głosować będzie można do dnia 30.09.2018 poprzez stronę internetową 
www.bydgoszcz2019.pl. Konkurs kończy się w dniu 30.09.2018 o godzinie 23:59. 
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które do dnia 20.09.2018 do godz. 23:59 
wypełnią oraz prześlą do Organizatora Kartę Zgłoszenia znajdującą się na stronie 
internetowej Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019 
(www.bydgoszcz2019.pl). Wzór Karty Zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. Każda osoba może nadesłać 3 propozycje. 
3. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna.  
 

§4 
1. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie, o którym mowa 
w §3 ust. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane. Wiążąca jest data otrzymania zgłoszenia przez 
Organizatora. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 
3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. 
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach. 

mailto:konkurs@bydgoszcz2019.pl
http://www.bydgoszcz2019.pl/
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4. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez 
Organizatora. 

 
§5 

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
 

§6 
1. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia, w szczególności zawierające zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu. 
2. Uznaje się, że zgłoszenie propozycji imienia jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia 
przez Uczestnika Konkursu, z którego wynika, że jest autorem zarówno zgłoszonej nazwy 
i że posiada do niej wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne 
lub faktyczne do posługiwania się tą nazwą. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika 
okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zaspokoić wszelkie 
roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie wynikłe stąd szkody. 
 

§7 
1. W przypadku, gdy wybraną przez Komisję Konkursową propozycję imienia dla maskotki 
Mistrzostw przedstawi więcej niż jedna osoba, decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia. 
2. Na jednej Karcie Zgłoszenia mogą zostać przesłane maksymalnie 3 propozycje nazwy 
maskotki. W przypadku wpisania większej ilości nazw Organizator będzie brał pod uwagę 
tylko 3 pierwsze z nich. 

§8 
Uczestnik Konkursu, w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanej przez 
niego nazwy, przekazuje na rzecz Organizatora wszelkie prawa autorskie dotyczące 
wykorzystania nazwy na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z postanowieniami 
§11 Regulaminu Konkursu. 

§9 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy oraz prawo 
do odwołania konkursu  w każdym czasie. 
 

NAGRODA 
 

§10 
1. Uczestnik, który nadesłał propozycję imienia, które  zostanie wybrane otrzyma nagrodę 
główną w postaci  2 jednoosobowych karnetów na trybunę główną na Drużynowe 
Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019, plecaka oraz koszulki Mistrzostw 
Europy. 
2. Dodatkowo każdy z dwóch kolejnych uczestników, których propozycje imion zostaną 
wytypowane przez Komisję Konkursową otrzyma nagrodę w postaci 2 jednoosobowych 
karnetów na trybunę główną Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 
2019. 
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3. Spośród oddających głos na jedną z 3 propozycji wybranych przez Komisję Konkursową 
wylosowanych zostanie 10 osób, które nagrodzone zostaną koszulkami Drużynowych 
Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019. 
4. Z chwilą podsumowania wyników konkursu i ustalenia Uczestnika, którego propozycja 
została wybrana na imię maskotki Mistrzostw, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do nazwy maskotki Mistrzostw na wszelkich polach eksploatacji 
związanych z Mistrzostwami, a w szczególności takich jak: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie 
fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych; 
b) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe; 
c) ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie 
oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym; 
d) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań; 
e) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie; 
f) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania nazwy maskotki Mistrzostw w tym 
także prawo do wykorzystania dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań; 
g) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych. 
5. Uczestnik, o którym mowa w ust. 1 powyżej zobowiązuje się również do niewykonywania 
wobec Organizatora autorskich praw osobistych do nazwy, a także zezwala na wykonywanie 
tego prawa w jego imieniu. Przyjmuje się, że z momentem wyboru propozycji maskotki 
dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zwycięzcą a Organizatorem umowy o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych. 

§11 
Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową, która zostanie wybrana przez 
Organizatora. Organizator w każdym momencie może dokonywać zmian w składzie komisji. 
 

§12 
Komisja konkursowa do dnia 05.10.2018 przedstawi zwycięzcę oraz dwa nagrodzone imiona. 
Decyzje komisji są ostateczne. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 
wiadomości oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora 
www.bydgoszcz2019.pl.  
 

§13 
Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe nie podlegają wymianie na inne nagrody 
rzeczowe, ani na równowartość pieniężną. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§14 
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
związanych z przeprowadzeniem konkursu. 
 

§15 

http://www.bydgoszcz2019.pl/


Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki 
ul. Gdańska 163 
85-613 Bydgoszcz 
Tel. +48 52 360 82 90 
www.kpzla.pl 
 
 

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych 
osobowych podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo 
wglądu do danych i poprawiania. 

§16 
Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszelkich informacjach 
prasowych przekazywanych do środków masowego przekazu. 

§17 
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez 
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne. 
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Załącznik do Regulaminu konkursu na imię maskotki Mistrzostw 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA IMIĘ MASKOTKI Drużynowych Mistrzostw Europy 
w Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019 

PROPONOWANE IMIĘ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
UZASADNIENIE (opcjonalne) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko  

Rok urodzenia  

Numer telefonu  

Adres e-mail lub adres do korespondencji  

 
 

 Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu 
 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze 
zgłoszeniem do Konkursu na imię maskotki Drużynowych Mistrzostw Europy w 
Lekkiej Atletyce Bydgoszcz 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam 
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz 
ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, 
że podanie tych danych było dobrowolne. 

 
 
 
 
 
 

 
Podpis uczestnika 


