Regulamin konkursu
„Znów spotkamy się przy siatce”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Znów spotkamy się przy siatce” (dalej: „Konkurs”)
i fundatorem nagród w Konkursie jest Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000007163, NIP: 9511855233 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej znajdującej się pod
adresem https://siatka.decathlon.pl (dalej „Strona”).
3. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od godz. 10:00 dnia 11.12.2020
roku do godz. 23:59:59 dnia 23.12.2020 roku.
4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
5. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o
grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 847).
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń Konkursowych, Organizator powołuje
trzyosobową Komisję Konkursową.
7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia, jak również wyrazić
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w
Konkursie na potrzeby jego realizacji.
8. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna:
(i) mająca ukończone 18 lat,
(ii) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
(iii) będąca konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego,
(iv) posiadająca obywatelstwo polskie,
(v) która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia i
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w
celach związanych z Konkursem. (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Uczestnik Konkursu musi dokonać zgłoszenia konkursowego na Stronie poprzez
wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w Regulaminie. W Konkursie można
brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest podawanie danych i dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, członkowie organów
zarządzających Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. powinowaci, zstępni,
wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia.
5. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia konkursowego oświadcza, iż przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zadania konkursowego.
§ 3. Przebieg Konkursu
1. Zadaniem konkursowym będzie wykonanie w kreatorze udostępnionym przez
Organizatora na Stornie, grafiki na podobieństwo logo drużyny siatkarskiej
(dalej: „Zadanie Konkursowe”), oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
Stronie i pozostawienie adresu e-mailowego Uczestnika.
2. W konkursie biorą udział tylko grafiki wykonane bezpośrednio w kreatorze na Stronie.
3. Każde Zadanie Konkursowe musi być zweryfikowane przez Organizatora, czy jest
zgodne z zasadami Konkursu. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora
drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu, że jego zgłoszenie zostało
zweryfikowane pozytywnie i bierze udział w Konkursie.
4. Uczestnicy mogą zgłaszać Zadania Konkursowe na Stornie do godziny 23:59:59
ostatniego dnia trwania Konkursu (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”). Datą i godziną
dokonania Zgłoszenia Konkursowego jest data i godzina wypełnienia formularza
zgłoszeniowego na Stronie konkursu.
5.

Zabronione jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych, które:
a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące
normami obyczajowymi (np. zawierały treści wulgarne, rasistowskie lub
propagujące przemoc),
b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków
towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu
poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do
prywatności,
c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik
Konkursu nie jest uprawniony,
d) naruszałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby
być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo
naruszające dobre obyczaje, treści powszechnie uznane za obraźliwe,
e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
f) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
lub promocję towarów lub usług innych niż Organizatora,
g) naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora,

h) naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne i obyczajowe lub byłyby w oczywisty
sposób nieuczciwe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy
naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie.
Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie
będą
uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o
Nagrody.
9. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
§ 4. Nagrody
1. Zadania Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z
przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
2. Komisja, spośród prawidłowych Zgłoszeń Konkursowych wybierze w terminie do
tygodnia od daty zakończenia konkursu 3 Zadania Konkursowe, które w ocenie
Komisji będą najbardziej atrakcyjne i kreatywne. Każdy z 3 Uczestników-autorów
wybranych Zadań Konkursowych (dalej: „Zwycięzca”) otrzyma nagrodę o łącznej
wartości 580 zł brutto, na którą składa się:

- 6 x koszulka siatkarska marki ALLSIX z nadrukowaną grafiką z Zadania Konkursowego
Zwycięzcy. Zwycięzca ma możliwość wyboru koszulek w wersji damskiej lub męskiej w
jednym z trzech wariantów kolorystycznych: biały, niebieski, granatowy.
Męska: (https://www.decathlon.pl/p/koszulka-do-siatkowki-v100-m-ska/_/R-p-309563?
mc=8563334&c=Niebieski_Turkusowy).
Damska: (https://www.decathlon.pl/p/koszulka-do-siatkowki-v100-damska/_/R-p309556?mc=8563278&c=Niebieski_Turkusowy)

- 1 x Piłka do siatkówki marki ALLSIX (https://www.decathlon.pl/p/pi-ka-do-siatkowkiv900/_/ R-p-116329?mc=8408660&c=Czerwony)

- 6 x rękawki siatkarskie marki ALLSIX (https://www.decathlon.pl/p/r-kawki-do-siatkowkivap100/_/ R-p-167239?mc=8395580&c=Czarny
3. Zwycięzcy, otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości
przekazywanej im odpowiednio Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od
razu zostanie potrącona przez Organizatora celem uregulowania ryczałtowego
podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art.
30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do
właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od
wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydana
Zwycięzcom
4. W terminie do 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu, każdy ze Zwycięzców
otrzyma na adres mailowy przypisany do Zgłoszenia powiadomienie z informacją o
wygranej i jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi danych teleadresowych
niezbędnych do przesłania Nagrody (imię i nazwisko, adres do wysyłki, telefon) oraz

informacje o wybranym kolorze koszulek, rozmiarze i kroju (damski lub męski) każdej
z nich w terminie 7 dni od otrzymania ww. powiadomienia. Jeżeli wariant kolorystyczny
wybrany z przedstawionych w ust. 1 nie będzie dostępny, Zwycięzca może wybrać
inny kolor ze wszystkich dostępnych kolorów danego modelu na stronie
www.decathlon.pl. Informacje te należy odesłać na adres mailowy, z którego przyszło
powiadomienie.
5. Niezachowanie przez Zwycięzcę terminu, o którym mowa w ust. 4, podanie
nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują
utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji
Organizatora.
6. Nagrody zostaną wysłane na adresy Zwycięzców kurierem w terminie 30 dni od
podania danych, o których mowa w ust. 4.
7. Dodatkowo, Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody na
opublikowanie swojego imienia oraz nazwiska, jako Zwycięzcy Konkursu.
§ 5. Prawa autorskie
1. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, Organizator nabywa licencję
niewyłączną do umieszczenia Zadania Konkursowego na Stronie z prawem do
udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Zadania Konkursowego, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Z tytułu udzielenia ww. licencji niewyłącznej Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje
wynagrodzenie.
3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania
nagrodzonych Zadań Konkursowych.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu
podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator. Organizator może
powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim.
2. Dane, o których mowa powyżej, przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z
przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców Konkursu, przyznaniem i wydaniem
Nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
3. Organizator może udostępnić dane osobowe (kontaktowe) Uczestnika dostawcom usług
pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację lub
Zwycięzcy Konkursu nagrody oraz agencji reklamowej koordynującej Konkurs. Dane te
zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora i Uczestnika
polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację oraz dostarczeniu
Zwycięzcy Konkursu Nagrody.
4. Dane zebrane w Konkursie odnośnie jego Zwycięzców, którym Organizator wydał
nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat od końca roku w którym
zakończył się Konkurs, ze względu na obowiązek przechowywania dokumentacji

wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego oraz rachunkowego. Pozostałe
dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6
miesięcy od dnia zakończenia Konkursu.
5. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych,
Uczestnik Konkursu powinien zwrócić się z zapytaniem na adres e-mail iod@decathlon.pl
w temacie wiadomości wpisując „Konkurs Decathlon Siatkówka”. Z inspektorem ochrony
danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: iod@decathlon.com.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia
danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich
aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik Konkursu powinien
zwrócić się z zapytaniem w sposób opisany w ust. 5 powyżej. Złożenie żądania usunięcia
danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy
udział Uczestnika w Konkursie.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym
momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody wymaga przesłania oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 powyżej. Wycofanie
zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, w tym
rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników lub dostarczenia nagrody, w czasie jego
trwania jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.
8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych).
§ 7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać w okresie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż w
terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń
w Konkursie, w formie elektronicznej na adres: przysiatce@gong.pl w temacie wiadomości wpisując „Konkurs Decathlon Siatkówka”.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji. Skutecznie złożone reklamacje rozpatrywane będą w
terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik zostanie powiadomiony o wynikach zgłoszonej reklamacji emailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
§ 8. Odpowiedzialność

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście. W przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może
zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też
prawo do ewentualnej nagrody.
2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który
dokonał takiego Zgłoszenia Konkursowego, na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów
obowiązującego prawa, skutkuje wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową
wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i
zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy
decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w na Stronie, a także do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania konkursu.
4. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w
przypadku, gdy ocena Materiałów wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie
kryteriów (oryginalność, kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o Prawach autorskich i pokrewnych.

