Regulamin Konkursu „Twoje miejsce w kalendarzu”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu „Sumo sportem nie tylko dla mężczyzn” jest Polski Związek
Sumo z siedzibą w Krotoszynie, adres: 63-700 Krotoszyn, Mały Rynek 13.

2.

Niniejszy regulamin (Regulamin) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.
Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników.

3.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

4.

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

5.

Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie
postanowienia zawarte w Regulaminie.

6.

Za organizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu odpowiedzialna jest
Komisja złożona z: członka zarządu - Jakuba Nowakowskiego i Dyrektora Biura Związku
– Magdaleny Pawlik.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki i zawodnicy Polskiego Związku
Sumo, którzy w 2022 roku zdobyli medal na imprezie rangi przynajmniej Mistrzostw
Polski wiekowej kadetów lub starszej.
2. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału
w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.
3. Każda osoba, która zgłosi się do konkursu musi zaobserwować profil sumo_poland i
polish_sumo_federation na Instagramie, a następnie udostępnić post zamieszczony na
profilu sumo_poland ze swoim zdjęciem na swoim profilu na Instagramie (w relacji).
Wskazane jest także zachęcanie do zaobserwowania profilu przez inne osoby.
§ 3.

Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wybór zwycięzców
1.

Celem Konkursu jest promocja sumo. Ponadto celami są również: promowanie
aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

2.

Uczestnik powinien wysłać zdjęcie – związane z trenowaniem sumo, a następnie przesłać
je drogą mailową do organizatora na adres: radazawodnicza@pzsumo.org. Zdjęcia
zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej Instagram na profilu
sumo_poland oraz Polski Związek Sumo na facebooku.

3.

Spośród uczestników wybranych zostanie 4 zwycięzców. Kryterium przyznania nagród
będzie liczba polubień (lajków) zebranych pod zdjęciem udostępnionym na profilu
sumo_poland oraz Polski Związek Sumo. Termin nadsyłania zdjęć: 1-10 listopada 2022
r. Termin zakończenia konkursu: 10 listopada godz. 12:00. Zdjęcia wysłane do godz.
19:00 danego dnia pojawią się w tym samym dniu na profilu sumo_poland, a zdjęcia
wysłane po godzinie 19:00 w dniu następnym.

4.

Nagrodą dla zwycięzców będzie umieszczenie zdjęcia w Kalendarzu związkowym na rok
2023. Każdy zwycięzca otrzyma również nieodpłatnie jeden egzemplarz kalendarza po
jego wydrukowaniu.

5.

Fundatorem nagród jest Organizator.

6.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 listopada 2022 r.

7.

O sposobie odebrania nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany za pośrednictwem
wiadomości e-mail przesłanej na adres mailowy, z którego zostanie nadesłane zdjęcie.
§4.
Dane osobowe, wizerunek i RODO

1.

Polski Związek Sumo otrzyma od Państwa informacje stanowiące dane osobowe.
Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją swoich czynności.

2.

Działania Polskiego Związku Sumo podejmowane są na podstawie przepisów prawa
nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami
(spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. f, g oraz j Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3.

Szczegółowy zakres obowiązków Polskiego Związku Sumo definiują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

4.

Polski Związek Sumo może przekazywać Państwa dane osobowe organom
publicznym (np. sądom i organom administracji publicznej) w zakresie realizacji
obowiązków prawnych.

5.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Polski
Związek Sumo w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi.

6.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji
stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich
sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy
ustawy.

7.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Polskiego
Związku Sumo, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą
Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@pzsumo.org.

8.

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Polskiego Związku
Sumo, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą
Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§5.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na profilu Polskiego Związku Sumo w aplikacji Facebook oraz
na stronie internetowej Polskiego Związku Sumo - http://www.pzsumo.org/.
2. Polski Związek Sumo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, np. ze względu na
zmiany przepisów regulujących dane osobowe czy organizację konkursów.
3. Każdy uczestnik przesyłając zdjęcie na konkurs oświadcza, że posiada prawa autorskie
osobiste i majątkowe do przesłanej fotografii, bądź majątkowe i zgodę autora na użycie
zdjęcia. Samo przesłanie zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem powyższego
oświadczenia i wyrażeniem zgody na użycie zdjęcia na profilach społecznościowych
Polskiego Związku Sumo.

