
REGULAMIN KONKURSU „BOHATER NASZYCH NAJWIĘKSZYCH 
IGRZYSK SPORTOWYCH” (dalej jako „REGULAMIN”) 

 
§ 1. 

I Postanowienia wstępne. 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie 

„Bohater Naszych Największych Igrzysk Sportowych” (dalej jako „Konkurs”). 
2. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat Światowych Igrzysk Sportowych The 

World Games 2017 Wrocław – jednej z największych imprez sportowych na świecie, której 10 - ta 
jubileuszowa edycja zorganizowana zostanie w 2017 roku we Wrocławiu.  

3. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.  

4. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej 
„http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017” oraz w pomieszczeniach biurowych 
Organizatora zajmowanych we Wrocławiu przy ul. Rynek 13, 50-101. 
 
 

        
§ 2. 

II Organizator i Ambasadorzy Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest spółka Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o.  

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 34, 54-239 Wrocław, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 
0000297354 i kapitale zakładowym 42 369 500,00  zł (dalej jako „Organizator”). W ramach 
wewnętrznych struktur Organizatora dla organizacji Światowych Igrzysk Sportowych The World 
Games 2017 Wrocław, w tym również organizacji niniejszego Konkursu, powołane zostało  Biuro 
ds. The World Games 2017  we Wrocławiu.  

2. Gdziekolwiek w niniejszym Regulaminie jest mowa o „adresie” lub „biurze”  Organizatora należy 
pod tym pojęciem rozumieć pomieszczenia zajmowane przez Biuro  ds. The World Games 2017  
przy ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław. 

3. Ambasadorami Konkursu są rysownik Piotr Socha, animator Adam Ptak ze Studia Filmowego Se-
Ma-For oraz sportsmenka Maja Włoszczowska (dalej jako „Ambasadorzy”). 

 
      § 3. 

III Miejsce i Czas trwania Konkursu 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz.: 12:00 i trwa do 16 czerwca 2014 r. 

włącznie. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech (III) etapach. 
 

§ 4. 
IV Uczestnicy Konkursu 

1. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje 
wyłącznie dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wieku od  9 - 
tego roku życia do 18 – tego roku życia lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w zależności 
od tego, co przypada później) zebranym w zespoły konkursowe  
tj. grupy od minimum 2 do maksimum 10 osób działające pod kierunkiem Opiekuna (dalej jako 
„Zespoły konkursowe”).  

2. Zespoły konkursowe mogą zostać powołane w  szkołach, samorządowych jednostkach kultury lub 
organizacjach prywatnych dedykowanych edukacji wśród dzieci i młodzieży. Każdy Zespół 
konkursowy winien posiadać swoją nazwę oraz Opiekuna zespołu konkursowego. Rolę Opiekuna 
Zespołu konkursowego pełnić może tylko osoba pełnoletnia.  
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3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

V Zadanie Konkursowe 
§ 5. 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Zespoły konkursowe pracy przedstawiającej 
autorski wizerunek maskotki Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Wrocław 2017 
(dalej jako „Praca konkursowa”). 

2. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, rysunek 
lub fotografia kostiumu, fotografia, fotografia lub rysunek rzeźby, wycinanka, wydzieranka, kolaż, 
grafika komputerowa, grafika 3D, inne) na papierze o wymiarach 100 cm x 70 cm lub w formie 
pliku graficznego stworzonego w programie graficznym (jpg, jpeg, tiff, gif, png, bmp, pdf – w 
maksymalnej wielkości 5MB, także w formie rar i zip). Obie formy przedstawienia Pracy 
konkursowej mają równorzędne znaczenie dla oceniającej je Komisji konkursowej. 

3. Praca konkursowa winna zostać wykonana pod opieką i kierunkiem Opiekuna Zespołu 
konkursowego. 

4. Praca konkursowa nie może naruszać cudzych praw autorskich oraz dóbr osobistych jakichkolwiek 
osób trzecich. Praca konkursowa nie może zawierać jakichkolwiek treści propagujących 
zachowania niezgodne z prawem czy naruszających dobre obyczaje.  
 

 
VI Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa 

§ 6. 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) zarejestrowanie Zespołu konkursowego w Konkursie przez szkołę lub inną instytucję w 
ramach której powołany został Zespół konkursowy, poprzez wydrukowanie, wypełnienie i 
podpisanie karty zgłoszeniowej pobranej ze strony http://www.wroclaw.pl/the-world-
games-2017 oraz przesłanie go pocztą lub pocztą kurierską (za potwierdzeniem odbioru) na 
adres Organizatora; 

b) przesłanie Pracy konkursowej wykonanej przez Zespół konkursowy:  

 w formie pliku graficznego - on line za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie 
http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017, bądź  

 na papierze - pocztą lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres 
Organizatora.  

W każdym przypadku Pracę konkursową należy podpisać poprzez podanie: nazwy Zespołu 
konkursowego, nazwy szkoły lub innej instytucji zgłaszającej Zespół konkursowy. 

c) podpisanie przez szkołę lub inną instytucję, w ramach której powołany został Zespół 
konkursowy Umowy w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do Pracy 
konkursowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,  
(Umowa udostępniona jest do druku na stronie http://www.wroclaw.pl/the-world-games-
2017) oraz dostarczenie ww. Umowy w oryginale na adres Organizatora.  
  

2. Termin nadsyłania Prac konkursowych wraz z kartą zgłoszeniową do udziału w Konkursie oraz 
Umowy w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich (ust. 1 lit. c powyżej) upływa 
w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 24.00. W przypadku Prac konkursowych nadesłanych pocztą – 
decyduje data odbioru pracy przez Organizatora. Prace konkursowe bez karty zgłoszeniowej lub 
Umowy w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich bądź nadesłane po ww. 
terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie ma obowiązku zwracania Prac 
konkursowych, które nie zakwalifikowały się do udziału w Konkursie. 

3. Karta zgłoszeniowa oraz Umowa w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do 
Pracy konkursowej powinny zostać podpisane przez Dyrektora szkoły lub inną osobę uprawniona 
do reprezentowania danej instytucji/ placówki, w ramach której został powołany Zespół 
konkursowy. 
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4. Jeden Zespół konkursowy zgłosić może tylko jedną Pracę konkursową, jedna szkoła lub instytucja 
może zgłosić więcej niż jeden Zespołów konkursowych. 

5. Organizator nie zwraca kosztów przesłania Prac konkursowych pocztą. Za uszkodzenia powstałe 
podczas transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Szkoła lub inna instytucja, w ramach której powołany został Zespół konkursowy dokonując 
zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 oświadcza, że: 
a) zgłoszona Praca konkursowa została wykonana wyłącznie przez członków Zespołu 

konkursowego, praca ta nie narusza praw autorskich jakichkolwiek osób trzecich oraz nie 
została zgłoszona tj. nie brała lub nie bierze udziału w innym konkursie, 

b) wyraża zgodę na używanie nazwy szkoły lub innej instytucji oraz nazwy powołanego Zespołu 
konkursowego na potrzeby Konkursu,  

c) wyraża zgodę na publikację Pracy konkursowej w Internecie, na publikację Pracy 
konkursowej w ramach ewentualnej wystawy oraz publikacji medialnych towarzyszących 
promocji  Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 Wrocław, 

d) posiada upoważnienie rodziców bądź opiekunów dzieci i młodzieży wchodzących w skład 
Zespołów konkursowych do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych członków 
Zespołów konkursowych dla celów związanych z organizacją Konkursu, na publikację 
wizerunków członków Zespołów konkursowych z ceremonii wręczenia nagród lub innych 
okoliczności i wydarzeń związanych z Konkursem, jak również na sam udział członków 
Zespołów konkursowych w Konkursie,  

e) posiada pełnię praw autorskich do przygotowanej przez Zespół konkursowy Pracy 
konkursowej oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne przeniesienie na Organizatora zgodnie z 
treścią Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

Szkoła lub inna instytucja, w ramach której powołany został Zespół Konkursowy ponosi pełną 
odpowiedzialność za spełnienie warunków opisanych w niniejszym ustępie. W przypadku 
zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora z powodu niespełnienia ww. warunków, 
Szkoła lub instytucja w ramach której powołany został Zespół konkursowy zwolni Organizatora z 
wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie lub pokryje wszelkie powstałe z tego powodu koszty. 

7. Prace konkursowe nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Zespołom konkursowym i przechodzą 
na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego 
rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób.  

8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją w całości postanowień 
niniejszego Regulaminu.  
 

VII Przebieg Konkursu 
§ 7 

1. W toku przyjmowania Prac konkursowych będą one sukcesywnie upubliczniane przez 
Organizatora w elektronicznej galerii prac znajdującej się pod adresem 
http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017. Wyboru Prac konkursowych, które podlegać będą 
publikacji, dokona Organizator. Organizator nie ma obowiązku zamieszczenia w elektronicznej 
galerii wszystkich nadesłanych prac.  

2. Prace konkursowe opublikowane na stronie internetowej http://www.wroclaw.pl/the-world-
games-2017  zostaną poddane sondzie wśród internautów. Praca konkursowa, na którą w danym 
miesiącu kalendarzowym obowiązywania Konkursu, począwszy od 01 stycznia 2014 r., a 
skończywszy na 28 maja 2014 r. zagłosuje najwięcej internautów, zostanie wybrana tzw. „Pracą 
miesiąca”.  

3. Dla każdej Pracy konkursowej nadesłanej w danym miesiącu kalendarzowym, głosowanie na Pracę 
miesiąca odbywać się będzie zawsze w następnym miesiącu kalendarzowym - w okresie od 05 
dnia tego miesiąca, do ostatniego dnia tego miesiąca. Wyjątek stanowić będą Prace konkursowe 
nadesłane do Organizatora w miesiącu kwietniu 2014 r., dla których głosowanie odbywać się 
będzie od 05 maja 2014 r. do 28 maja 2014 r. Dla prac nadesłanych w miesiącu maju 2014 r. 
Organizator nie przewiduje wyboru Pracy miesiąca. 
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4. Informacje na temat Pracy konkursowej, która wybrana została „Pracą miesiąca” Organizator 
publikował będzie na stronie http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017   w pierwszym dniu 
następnego miesiąca kalendarzowego.  

5. Zespół konkursowy, którego Praca konkursowa została wybrana Pracą miesiąca otrzyma dla 
reprezentowanej przez siebie Szkoły lub innej instytucji, w ramach której powołany został dany 
Zespół konkursowy nagrodę rzeczową tj. akcesoria sportowe do uprawianie dyscyplin TWG w 
szkole (zestaw dla 2 drużyn).  

6. Praca konkursowa uznana przez internautów Pracą miesiąca automatycznie przechodzi  do I Etapu 
Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizować publiczne wystawy stworzone z nadesłanych 
Prac konkursowych. Organizator ma prawo do publikacji w ramach opisanej wystawy dowolnie 
wybrane przez siebie Prace konkursowe.  
 
 

VIII Komisja Konkursowa. Kryteria oceny Prac. 
§ 8. 

1. Oceny Prac konkursowych nadesłanych przez Zespoły Konkursowe dokona Komisja Konkursowa 
w skład której wejdą Ambasadorzy Konkursu oraz przedstawiciele Organizatora (dalej jako 
„Komisja Konkursowa”). 

2. Kryteria, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa przy wyborze najlepszych Prac 
konkursowych stanowić będą:  Promocja Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 
Wrocław, promocja Wrocławia jako miasta gospodarza, promocja powszechnej aktywności 
sportowej, promocja dyscyplin sportowych Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 
2017 Wrocław  oraz  pomysł kreatywny.  

 
IX Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 9. 
1. Rozstrzygnięcie Konkursu dokonane zostanie w trzech (III) Etapach. 

 
I Etap 

2. W ramach I Etapu Konkursu spośród wszystkich prac nadesłanych przez Zespoły konkursowe w 
stosunku do których spełnione zostały określone w niniejszym Regulaminie warunki, Komisja 
Konkursowa wybierze maksymalnie  50 (pięćdziesiąt) najlepszych jej zdaniem Prac konkursowych.  

3. Do I Etapu Konkursu wchodzą również Prace konkursowe, które w okresie od 12 grudnia 2013 r. 
do 28 maja  2014 r. wybrane zostały Pracami miesiąca zgodnie z § 7 ust. 2 powyżej. 

4. Obrady Komisji poświęcone wyborze Prac konkursowych w ramach I Etapu Konkursu odbędą się  
w dniach od 26 do 29 maja 2014 r. Wyniki podane zostaną na stronie internetowej Organizatora 
http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017 w dniu 29 maja 2014 r. 
 

II Etap 
5. W ramach II Etap Konkursu (pół-finał) Komisja Konkursowa  wybierze 5 (pięć) najlepszych jej 

zdaniem Prac spośród wszystkich Prac wyłonionych w ramach I Etapu Konkursu.  
6. Wyniki II Etapu Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Organizatora 

http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017 w dniu 30 maja 2014 r. 
 

III Etap 
7. W ramach III Etapu Konkursu (finał)  internauci za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017, spośród pięciu (5) Prac 
konkursowych wyłonionych przez Komisję Konkursową w ramach II Etapu wybiorą ostatecznie 3 
(trzy) najlepsze ich zdaniem Prace konkursowe, którym przyznają odpowiednio pierwsze (I), drugie 
(II) i trzecie (III) miejsce.  
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8. Głosowanie internautów przeprowadzone zostanie w okresie od dnia 02 czerwca 2014 r. do dnia 
13 czerwca 2013 r. do godz. 24:00 

9. Ogłoszenie wyników III Etapu Konkursu dokonane zostanie na stronie internetowej Organizatora  
http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017,  w dniu 16 czerwca 2014 r. 

10. Autorzy trzech (3) najlepszych Prac wybranych w ramach III Etapu Konkursu zostaną jednocześnie 
Laureatami Konkursu.  

11. Zwycięska Praca konkursowa tj. praca, której w Konkursie przyznane zostało pierwsze (I) miejsce 
poddana zostanie przez Organizatora dalszym pracom graficznym na potrzeby stworzenia 
finalnego projektu Maskotki – „Bohatera naszych największych Igrzysk Sportowych”.  
 

X Nagrody 
§ 10.  

1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Zwycięzców Konkursu: 
 

I miejsce (nagroda główna) – pakiet sportowo-turystyczny o wartości  do 10 000 zł (słownie: 
dziesięciu tysięcy złotych) brutto, w skład którego wchodzą:  

 bilety na zawody sportowe rangi Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy 
odbywających się w Polsce lub w kraju ościennym dla wszystkich członków Zespołu 
konkursowego, Opiekuna Zespołu konkursowego i jednego opiekuna grupy,  

 przejazd /w obie strony/,  

 zakwaterowanie na czas wyjazdu, 

 wyżywienie na czas wyjazdu, oraz  

 zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych, 
II miejsce – pakiet sportowo-turystyczny o wartości  do 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 
złotych) brutto, w skład którego wchodzą:  

 bilety na zawody sportowe rangi Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy 
odbywających się w Polsce dla wszystkich członków Zespołu konkursowego, 
Opiekuna Zespołu konkursowego i jednego opiekuna grupy,  

  przejazd /w obie strony/,  

  zakwaterowanie na czas wyjazdu,  

 wyżywienie na czas wyjazdu,  

  zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych. 
III miejsce – pakiet sportowo-turystyczny o wartości  do 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) brutto, w skład którego wchodzą:  

 bilety na zawody sportowe rangi Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy 
odbywających się w Polsce dla wszystkich członków Zespołu konkursowego, 
opiekuna Zespołu konkursowego i jednego opiekuna grupy,  

  przejazd /w obie strony/, 

  zakwaterowanie na czas wyjazdu,  

 wyżywienie na czas wyjazdu, 

 zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych. 
 

W przypadku gdy wartość przyznanej nagrody w przeliczeniu na liczbę nagrodzonych osób 
wchodzących w skład Zespołu konkursowego spowoduje konieczność odprowadzenia 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, do każdej z nagród (od I do III) 
Organizator przyzna Zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną na pokrycie 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej temu 
podatkowi.  

2. Wszystkie Zespoły konkursowe otrzymają również dyplomy uczestnictwa w Konkursie oraz 
drobne upominki tj. gadżety TWG ( docelowa maskotka po jej wyprodukowaniu zostanie 
przesłana  do każdego z Zespołów konkursowych do marca 2015 r.)  
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3. Zwycięzcy nie mogą domagać się wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub na stanowiące 
jej ekwiwalent świadczenie pieniężne. Zwycięzcy nie mogą także przenieść własności nagrody na 
inna osobę. Z chwilą odbioru Nagrody Zwycięzca staje się jej właścicielem. Zwycięzca nie może 
żądać zmiany terminu realizacji nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej. W razie braku możliwości 
udziału w wycieczce, Zwycięzca traci prawo do wygranej i nie może się domagać ekwiwalentu czy 
odszkodowania z tego tytułu. 

4. Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U.  
z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia większej liczby Zespołów konkursowych.  
 

 
XI Odbiór Nagród 

§ 11.  
1. Nagrody opisane w § 10 ust. 1 powyżej, zostaną przekazane Zwycięzcom w trakcie uroczystego 

wręczenia nagród, które odbędzie się w terminie podanym do publicznej wiadomości przez 
Organizatora na stronie internetowej http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017 .  
Organizator zastrzega, iż nie będzie indywidualnie informował o wynikach Konkursu. 

2. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność Zespołu konkursowego wraz z Opiekunem w miejscu 
i czasie wskazanym w ust. 1 powyżej.  W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza 
możliwość przybycia na uroczystość wręczenia nagród jedynie części Zespołu konkursowego lub 
jego przedstawicieli wraz z Opiekunem.   

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i kosztów pobytu Zespołu konkursowego i jego 
Opiekuna na uroczystość wręczenia nagród.  

 
XII Reklamacje 

§ 12.  
1. Szkoła lub inna instytucja w ramach której powołany został dany Zespół konkursowy ma prawo 

wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących 
Konkursu nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Reklamacje wniesione po upływie 
powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do biura Organizatora znajdującego 
się pod adresem:  Rynek 13, 50-101 Wrocław, z dopiskiem „Bohater Naszych Największych 
Igrzysk Sportowych”, bądź też listem poleconym. W każdym przypadku decyduje data odbioru 
reklamacji przez Organizatora.   

3. Reklamacje zgłoszone ustnie, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpoznawane.  
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji oraz żądanie 

jakiego domaga się reklamujący. 
5. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania  

i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji  
w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.  

6. Upływ terminu na wniesienie reklamacji nie wyłącza dochodzenia roszczeń na zasadach 
ogólnych.  

 
 

XIII Dane osobowe 
§ 13 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 
2. Dane osobowe gromadzone w ramach Konkursu mogą być zbierane i przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia 
Zwycięzców, wydania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji. 

http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017


3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, 
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. 

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
5. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).  
 

 
XIV Postanowienia końcowe 

§ 14.  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym 

momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.   
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania formalnie organizacji Konkursu innemu 

podmiotowi prawnemu powołanemu dla przeprowadzenia „The World Games Wrocław 2017” 
(docelowa spółka TWG2017 ) bez szkody dla Uczestników Konkursu. W takim przypadku wszelkie 
dane osobowe zgromadzone w związku z organizacją Konkursu zostaną powierzone nowemu 
Organizatorowi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość podzlecenia realizacji nagród określonych niniejszym 
Regulaminem specjalistycznej agencji wykonawczej.  
 

 
§ 15.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w 
tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o 
działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.  

3. Niniejszy Konkurs nie zależy od czynnika losowego, w szczególności nie jest "grą losową”, "loterią 
fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku 
(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach 
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 

 
§ 16.  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 grudnia 2013 r.  
 
 
        Organizator Konkursu 
 
 
Załączniki: 
1. Karta zgłoszeniowa. 
2. Umowa w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich.  
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.  
 
 


