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REGULAMIN KONKURSU „PŁACHTA NAGRÓD – PUMA 2022” 

(dalej: „Regulamin”) 

 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Płachta 

Nagród – PUMA 2022” odbywającego się w dniach od 12 września 2022 roku od godz. 00:00:00 do 

31 października 2022 roku do godziny 23:59:59 (dalej: „Konkurs”) podczas 8 (ośmiu) wydarzeń 

organizowanych pod nazwą „Płachta Nagród - PUMA 2022” w 8 (ośmiu) miastach na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 
§ 2. 

Organizacja Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa „New Look Advertising” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Wita Stwosza 21, 02-661 Warszawa wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063045, o kapitale 

zakładowym 615 200,00 PLN, NIP: 524-24-06-122 (dalej: „Organizator"). 

2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora podczas 8 (ośmiu) wydarzeń odbywających 

się pod nazwą „PŁACHTA NAGRÓD – PUMA 2022” w 8 wybranych przez internautów w drodze 

głosowania na koncie influencera Kacpra „Qeska” Misztala w serwisie Instagram miastach na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Wydarzenia”), w terminach: 15 września  2022 roku w Białystoku, 19 

września 2022 roku w Szczecinie, 24 września 2022 roku w Poznaniu, 22 października w Warszawie, 

pozostałe cztery eventy zostaną wyłonione w drodze głosowania na Instagramie Qeska. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego strzelca spośród rywalizujących Uczestników, którzy 

przez oddanie strzałów w kierunku bramki do piłki nożnej, w określone pola na płachcie zawieszonej 

na bramce do piłki nożnej, chcą uzyskać jak najlepszy wynik, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”). 

4. Płachta, o której mowa w ust. 3 powyżej, stanowi kawałek tkaniny lub innego materiału o 

wymiarach nie większych od wymiarów bramki do piłki nożnej, zawieszona na tej bramce, posiadająca 

otwory o różnej średnicy, nie mniejszej jednak, niż średnica piłki nożnej (dalej: „Płachta Nagród”). 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

§ 3. 

Zadanie Konkursowe 

1. Konkurs  polega na podjęciu przez Uczestników wyzwania sformułowanego przez influencera 

Kacpra „Qeska” Misztala  podczas Wydarzenia „PŁACHTA NAGRÓD – PUMA 2022”, wskutek czego 

Uczestnicy będą rywalizować w trafieniu piłką w poszczególne otwory Płachty Nagród (dalej: 

„Zadanie”).  

2. Zadanie będzie wykonywane zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) kolejność, w jakiej Uczestnicy oddają swe strzały na bramkę określają numery startowe 
pobrane podczas rejestracji; 

b) Każdy Uczestnik oddaje po dwa strzały na bramkę, na której zawieszona jest Płachta Nagród, 

c) Każdy Uczestnik po 2 (dwóch) swoich uderzeniach zbiera piłki i ustawia je dla kolejnej osoby, 

d) Uczestnicy, którzy oddali swe strzały najlepiej mają prawo do nagród, zgodnie z § 6 
Regulaminu. 
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§ 4. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które otrzymały 

zaproszenie od influencera Kacpra „Qeska” Misztala za pomocą jego kanałów w mediach 

społecznościowych do udziału w Wydarzeniu i dokonały prawidłowego zgłoszenia do udziału w 

Konkursie zgodnie z § 4 ust. 6 poniżej (dalej: „Uczestnicy" lub „Uczestnik"). Uczestnik małoletni po 

ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem 18 roku życia, nieubezwłasnowolniony całkowicie 

musi posiadać zgodę pełnoletniej osoby fizycznej będącej przedstawicielem ustawowym (rodzicem, 

opiekunem, kuratorem) Uczestnika (dalej: „Opiekun” lub „Opiekunowie”), natomiast w imieniu 

Uczestnika małoletniego poniżej 13 roku życia działa Opiekun. 

2. Każdemu małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia musi towarzyszyć w trakcie Wydarzenia 

Opiekun oraz wyrażać w jego imieniu zgody wymagane Regulaminem. 

3. Nagrody przyznawane są wyłącznie Uczestnikom. 

4. Uczestnikami nie mogą być zstępni oraz rodzeństwo pracowników Organizatora, a także osoby 

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, jak również zstępni oraz rodzeństwo osób 

pozostających w stałym pożyciu z pracownikami Organizatora, a także osoby pozostające z tymi 

osobami w stosunku przysposobienia. Uczestnikami nie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne jako 

przedsiębiorcy.  

Opiekunami nie mogą być członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, a także ich 

małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub 

stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w 

rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba 

współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

5. Zgłaszając Uczestnika do Konkursu: 
a) jeżeli Uczestnik nie ukończył 13 roku życia, Opiekun potwierdza, będąc świadomy 

konsekwencji prawnych złożenia nieprawdziwych oświadczeń, w tym odpowiedzialności 

odszkodowawczej, że: 

- jest uprawniony do reprezentacji Uczestnika dla celów wszelkich czynności dotyczących 

Konkursu, w tym w szczególności zgłoszenia go do Konkursu, jak również składania w jego 

imieniu wszelkich oświadczeń związanych z Konkursem, w tym w szczególności udzielania 

zgód określonych w Regulaminie, na podstawie pełnomocnictw lub zgód udzielonych mu do 

tego przez upoważnione do tego osoby, w zależności od wieku oraz zakresu zdolności do 

czynności prawnych Uczestnika - przedstawicieli ustawowych Uczestnika lub samego 

Uczestnika, lub z równoczesną zgodą Uczestnika; 

- zapoznał się z Regulaminem, jak również zapoznał się z nim Uczestnik, a także, że 

akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w imieniu własnym, a także w imieniu 

Uczestnika jako jego reprezentant; 

b) jeżeli Uczestnik ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i nie jest 

ubezwłasnowolniony całkowicie, za zgodą Opiekuna Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 

Regulaminem, a także, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu; 

c) jeżeli Uczestnik jest pełnoletni - potwierdza i gwarantuje, że zapoznał się z Regulaminem, a 

także, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie, konieczne jest dokonanie zgłoszenia jego udziału w 

Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na stronie 

internetowej https://qesek.pl/plachta-nagrod-pliki-do-pobrania (dalej: „Formularz Uczestnictwa”), 

stawienie się Uczestnika na Wydarzeniu oraz przekazanie następujących dokumentów z 

uwzględnieniem zasad wskazanych poniżej: 

a) jeżeli Uczestnik nie ukończył 13 roku życia, Opiekun musi pobrać, wydrukować, wypełnić i 

https://qesek.pl/plachta-nagrod-pliki-do-pobrania
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podpisać poniższe zgody zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1a: 

- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz 

- Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie, 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas 

Wydarzenia z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022, oraz 

- Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie, 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Opiekuna utrwalonego podczas 

Wydarzenia z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022, 

i przekazać przy wejściu na Wydarzenie z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022 

upoważnionemu przedstawicielowi Organizatora, 

b) jeżeli Uczestnik ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i nie jest 

ubezwłasnowolniony całkowicie, musi pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać poniższe 

zgody zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1b oraz Załącznika 1c: 

- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz 

- Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie,  

wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas 

Wydarzenia z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022, oraz 

- Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie,  

wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Opiekuna utrwalonego podczas 

Wydarzenia z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022, 

i przekazać przy wejściu na Wydarzenie z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022 

upoważnionemu przedstawicielowi Organizatora, 

c) jeżeli Uczestnik jest pełnoletni, musi dokonać Zgłoszenia, w następujący sposób: pobrać, 

wydrukować, wypełnić i podpisać poniższe zgody zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1d: 

- Zgoda na udział w Konkursie, oraz 

- Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne utrwalenie,  

wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas 

Wydarzenia z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022, 

i przekazać przy wejściu na Wydarzenie z cyklu Płachta Nagród – PUMA 2022 

upoważnionemu przedstawicielowi Organizatora, 

7. Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wyłącznie jeden raz. 

8. Chwilą dokonania Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest chwila przekazania upoważnionemu 
przedstawicielowi Organizatora dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej. Brak dostarczenia 
Organizatorowi zgód, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej, pozbawia Uczestnika możliwości 
uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród. 

9. Zgłoszenie musi zostać dokonane najpóźniej w dniu danego Wydarzenia, ale przed przystąpieniem 

do wykonania Zadania.  

10. Z Konkursu będą wykluczeni Uczestnicy, którzy (lub których Opiekunowie), naruszają 

postanowienia Regulaminu, a w szczególności: 

a) Uczestnicy lub Opiekunowie prowadzą działania sprzeczne z prawem, zasadami 

współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności podczas uczestnictwa 

w cyklu eventów szerzą treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy 

promujące agresję, treści sprzeczne z Regulaminem lub mogące naruszać prawa osób 

trzecich lub prawa Organizatora lub Fundatora Nagród, w tym ich wizerunek lub renomę, 

b) Uczestnicy lub Opiekunowie prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy 
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Organizatora lub Fundatora Nagród, które godzą w ich wizerunek lub renomę, 

c) dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w § 4 ust. 6 – 9 powyżej. 

11. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane 

samodzielnie przez Uczestnika lub przez Opiekuna Uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia. 

 
§ 5. 

Komisja Konkursowa 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie 

komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) osób: influecera Kacpra „Qeska” Misztala oraz 2 osób 

wskazanych przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa"). 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali prawidłowego 

Zgłoszenia tj. dokonanego stosownie do postanowień Regulaminu i spełniającym wszystkie kryteria 

opisane w Regulaminie, a także nieuwzględnienie Zgłoszeń nieprawidłowych; 

b) rejestracja Uczestników (sporządzenie listy Uczestników), odnotowywanie wyników sportowych 

uzyskiwanych przez każdego z Uczestników, ustalenie kolejności Uczestników, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki, przygotowanie i ogłoszenie wyników Konkursu, tytułów uzyskanych przez 

Zwycięzców oraz wręczenie nagród i dyplomów dla Zwycięzców w Konkursie, rozstrzygnięcie Zadania 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności; 

c) przeprowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych na zasadach określonych w § 8 
Regulaminu. 

 
 

§ 6. 

Zasady ustalenia Zwycięzców Konkursu, przyznania określonych 
tytułów oraz przyznawania Nagród 

I. W Konkursie obowiązują następujące zasady ustalenia Zwycięzców w Konkursie, przyznania 

określonych tytułów i nagród (dalej „Nagroda” lub „Nagrody") dla Uczestników, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki w każdej z 8 (ośmiu) lokalizacji, w których będą odbywać się Wydarzenia: 

1) I (pierwsze) Miejsce zdobywa Uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik, tj. trafi 2 razy w otwór 

znajdujący się w górnym rogu (prawym bądź lewym) Płachty Nagród, zawieszonej na bramce do piłki 

nożnej. Uczestnik ten zostaje Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje tytuł „Super Snajper piłkarski Puma 

2022” oraz otrzymuje ULTRA ULTIMATE FG/AG Fizzy Light-Parisia o wartości brutto 899,00 PLN 

(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub FUTURE Z 1.4 FG/AG Parisian Night-Fizzy o 

wartości brutto 899,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN);   

2) II (drugie) Miejsce zdobywa Uczestnik, który uzyskał drugi w kolejności najlepszy wynik, tj. trafi 1 

(jeden) raz w otwór znajdujący się w  górnym rogu (prawym bądź lewym) Płachty Nagród, zawieszonej 

na bramce do piłki nożnej oraz 1 (jeden) raz w  otwór znajdujący się w  dolnym rogu (prawym bądź 

lewym) Płachty Nagród. Uczestnik ten zostaje Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje tytuł „Snajper piłkarski 

PUMA 2022” oraz otrzymuje nagrodę rzeczową LaLiga 1 ADRENALINA (FIFA Quality Pro) o 

wartości brutto 619,00 PLN (słownie: sześćset dziewiętnaście PLN) lub PUMA Orbita LaLiga 1 (FIFA 

Quality Pro) o wartości brutto 619,00 PLN (słownie: sześćset dziewiętnaście PLN) lub FUTURE 

Z:ONE Grip 1 NC Puma White-Puma B o wartości brutto 599,00 PLN (słownie: pięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA Orbita 1 TB (FIFA Quality Pro) Lemo o wartości brutto 

539,00 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć PLN);   

3) III (trzecie) Miejsce zdobywa Uczestnik, który uzyskał trzeci w kolejności najlepszy wynik, tj. trafi 2 

(dwa) razy w otwór znajdujący się w dolnym rogu (prawym bądź lewym) Płachty Nagród, zawieszonej 
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na bramce do piłki nożnej. Uczestnik ten zostaje Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje tytuł „Super 

egzekutor piłkarski PUMA 2022” oraz otrzymuje nagrodę rzeczową MCFC AWAY Shirt Replica 

with Sponsor Log o wartości brutto 399,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub 

Training Sportsbag M Puma Black o wartości brutto 229,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia 

dziewięć PLN) lub Training Backpack Puma Black o wartości  brutto 299,00 PLN (słownie: dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub;  NEYMAR JR THRILL Training Jacket Puma o wartości brutto 

269,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć PLN) lub  NEYMAR JR THRILL Training Pant 

Puma o wartości brutto 249,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć PLN) lub 

individualRISE Tracksuit Fizzy Light-Par o wartości brutto 229,00 PLN (słownie: dwieście 

dwadzieścia dziewięć PLN) lub individualFINAL 1/4 Zip Top Parisian Nig o wartości brutto 229,00 

PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć PLN) lub individualFINAL Training Pants Parisian o 

wartości brutto 229,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć PLN) lub MCFC Home Jersey 

Replica Team Light Blue o wartości brutto 399,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 

PLN) lub MCFC Away Jersey Replica Puma Black-Tang o wartości brutto 399,00 PLN (słownie: 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub BVB HOME Jersey Replica w/ Sponsor Cyber o wartości  

brutto 399,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA Orbita 2 TB (FIFA 

Quality Pro) Puma o wartości  brutto 269,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć PLN) lub 

PUMA x NJR Crew Parisian Night o wartości brutto 359,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt 

dziewięć PLN) lub PUMA x NJR Track Pants Parisian Night o wartości  brutto 359,00 PLN (słownie: 

trzysta pięćdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA ULTRA Protect 2 RC Parisian Night-F o wartości  

brutto 359,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA x NJR Jaquard Tee 

Leprechaun Green o wartości brutto 249,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć PLN) lub 

PUMA ULTRA Protect 3 RC Parisian Night-F o wartości brutto 249,00 PLN (słownie: dwieście 

czterdzieści dziewięć PLN) lub PUMA ULTRA Protect 3 RC Parisian Night-F o wartości  brutto 

249,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć PLN) lub NEYMAR JR 24/7 Training Top Jr 

Parisian o wartości brutto 229,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć PLN) lub NEYMAR 

JR 24/7 Training Pant Jr Parisian o wartości  brutto 229,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia 

dziewięć PLN) lub OM Home Jersey Replica Puma White-Limoge o wartości brutto 399,00 PLN 

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA x NJR Backpack Parisian Night o 

wartości  brutto 339,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć PLN); 

4) IV (czwarte) Miejsce zdobywa Uczestnik, który uzyskał czwarty w kolejności najlepszy wynik, tj. trafi 

1 (jeden) raz w otwór znajdujący się w górnym rogu (prawym bądź lewym) Płachty Nagród, 

zawieszonej na bramce do piłki nożnej. Uczestnik ten zostaje Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje tytuł 

„Niezawodny egzekutor piłkarski PUMA 2022” oraz otrzymuje nagrodę rzeczową NEYMAR JR 

THRILL Jersey Puma o wartości  brutto 159,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć PLN) lub 

teamLIGA Training Pants Puma Black-Neon o wartości brutto 179,00 PLN (słownie: sto 

siedemdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA FUßBALL STREET Pants Varsity Green o wartości  brutto 

179,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA FUßBALL STREET Hoody Varsity 

Green o wartości brutto 199,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć PLN) lub ACM 

FtblCulture Tee Puma Black-Tango Red o wartości brutto 159,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 

dziewięć PLN) lub PUMA x NJR Relaxed Tee Puma o wartości brutto 179,00 PLN (słownie: sto 

siedemdziesiąt dziewięć PLN) lub PUMA Better Backpack Puma Black o wartości brutto 179,00 

PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć PLN); 

5) V (piąte) Miejsce zdobywa Uczestnik, który uzyskał piąty w kolejności najlepszy wynik, tj. trafi 1 

(jeden) raz w otwór znajdujący się w dolnym rogu (prawym bądź lewym) Płachty Nagród, zawieszonej 

na bramce do piłki nożnej. Uczestnik ten zostaje Zwycięzcą Konkursu i uzyskuje tytuł „Egzekutor 

piłkarski Puma 2022” oraz otrzymuje nagrodę rzeczową PUMA TR Bottle Sportstyle PUMA Black 

o wartości brutto 69,00 PLN  (słownie: sześćdziesiąt dziewięć PLN) lub New Waterbottle Plastic 

0,75 l black-w o wartości brutto 35,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć PLN) lub individualRISE 

Jersey Fizzy Light-Parisi o wartości brutto 85,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć PLN) lub PUMA 

PARK ball Puma White-Blue Glimmer-D o wartości brutto 89,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt 

dziewięć PLN) lub PUMA PARK ball Fizzy Light-Blue Glimmer o wartości brutto 89,00 PLN 
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(słownie: osiemdziesiąt dziewięć PLN) lub teamLIGA Graphic Jersey Fiery Coral-Burn o wartości 

brutto 119,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście PLN) lub individualRISE Graphic Tee Puma Black o 

wartości brutto 109,00 PLN (słownie: sto dziewięć PLN) lub teamLIGA Graphic Jersey Puma Black-

Neon o wartości brutto 119,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście PLN) lub NEYMAR JR THRILL 

Training Short Puma Bla o wartości brutto 139,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć PLN) lub 

NEYMAR JR THRILL Graphic Tee Puma White o wartości brutto 119,00 PLN (słownie: sto 

dziewiętnaście PLN) lub individualRISE Backpack Fizzy Light-Puma o wartości brutto 139,00 PLN 

(słownie: sto trzydzieści dziewięć PLN) lub NEYMAR JR Graphic ball Parisian Night-Fi o wartości 

brutto 119,00 PLN (słownie: sto dziewiętnaście PLN) lub NEYMAR JR 24/7 Short Jr Parisian Night o 

wartości brutto 139,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć PLN). 

6) W przypadku, gdy więcej niż jeden z Uczestników uzyska wynik uprawniający do zdobycia danego 

miejsca, tytułu i Nagrody, miejsce, tytuł i Nagrodę uzyskuje każdy z tych Uczestników. 

II. Dodatkowe nagrody pieniężne i opodatkowanie Nagród. 

1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wartość wszystkich przekazanych nagród rzeczowych podlega opodatkowaniu 10% 

podatkiem dochodowym. Do każdej z nagród rzeczowych Organizator doda dodatkową nagrodę 

pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Nagrody w Konkursie zostaną wydane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przed wydaniem nagród, Organizator 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 

pobiera od Zwycięzców Konkursu zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% 

wartości nagrody, a następnie przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego.  

2. Uczestnik (Opiekun) jest zobowiązany do przekazania telefonicznie Organizatorowi informacji 

niezbędnych do wydania Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani 

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Zwycięzcy. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika (Opiekuna lub Zastępcę 

Uczestnika) po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników Konkursu, przepada i pozostaje do 

dyspozycji Organizatora.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Opiekunowie nie nabywają prawa do jakichkolwiek 

Nagród, jak również nie partycypują w Nagrodach. 

III. Ogłoszenie wyników Konkursu, przyznanie tytułów Zwycięzcom oraz wręczenie Nagród. 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu, wymienienie Zwycięzców w Konkursie, przyznanie tytułów 

należnych Zwycięzcom oraz przekazanie Nagród następuje w trakcie trwania Wydarzenia, 

niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i ustaleniu przez Komisję Konkursową Wyników Konkursu. 

2. Zwycięzcy otrzymują dyplom potwierdzający nabycie tytułu związanego z zajęciem danego  miejsca 
przez Zwycięzcę Konkursu. 

3. Nagrody będą wydawane Zwycięzcom po załatwieniu przez Uczestników (Opiekunów) kwestii 
formalno-podatkowych określonych  powyżej w § 6 pkt. II, ppkt. 1 i 2 Regulaminu. 

4. W przypadku, w którym: 

a) którykolwiek z Zwycięzców nie spełni któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, w tym 

informacje lub dane podane dla celów Konkursu (w szczególności te, o których mowa § 4 Regulaminu), 

okażą się niezgodne z prawdą lub też którykolwiek z Zwycięzców, Uczestnik lub jego Opiekun 

dopuścił się naruszenia Regulaminu, lub 
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b) okaże się, że Zgłoszenie nie spełniało wymogów określonych w Regulaminie lub też naruszało w 

inny sposób Regulamin, 

- Uczestnik, którego dotyczyły ww. przypadki, traci prawo do Nagrody. Nierozdysponowana Nagroda 

pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

5. Wymiana Nagrody nie jest możliwa, za wyjątkiem następujących sytuacji: 

a) w przypadku otrzymania Nagrody Zwycięzca ma możliwość wymiany rozmiaru 

koszulki wchodzącej w skład Nagrody, jeśli dany rozmiar będzie dostępny na miejscu 

Wydarzenia, 

b) W przypadku zdobycia Nagrody w postaci butów podczas jednego z Wydarzeń 

Zwycięzca ma prawo wymienić je na inny rozmiar, jeśli będzie dostępny na miejscu 

Wydarzenia lub odpowiedni rozmiar zostanie wysłany przesyłką na wskazany adres w 

okresie do 7 dni roboczych licząc od dnia Wydarzenia. 

6. Zwycięzca Konkursu może zrezygnować z Nagrody odmawiając jej przyjęcia lub nie odbierając 
Nagrody. 

 
§ 7. 

Odbiór dyplomów i Nagród przez Opiekuna lub Zastępcę Opiekuna;  

 

1. Wręczenie Nagród nastąpi podczas każdego z Wydarzeń, po zakończeniu Konkursu. 

2. Za Zwycięzcę, który nie ma możliwości osobistego odbioru Nagrody w trakcie uroczystości 

wręczenia Nagród, Nagrodę może odebrać jego Opiekun lub też zastępca Opiekuna (na podstawie 

pisemnego upoważnienia od Opiekuna), z uwzględnieniem zdania następnego. Opiekun udzielając 

upoważnienia swojemu zastępcy jest zobowiązany poinformować go o postanowieniach zawartych w 

Regulaminie w tym szczególnie o § 9 i § 10 Regulaminu i uzyskać od niego stosowne upoważnienie i 

zgodę - dla celów skutecznego udzielenia zgody i upoważnienia wskazanego w §  10 poniżej, jako 

reprezentant zastępcy. 

3. Bez uszczerbku dla § 7 ust. 2 powyżej i § 7 ust. 4 poniżej, nieodebranie Nagrody przez 

Zwycięzcę podczas Wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne z utratą prawa 

do Nagrody. W takim przypadku dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania 

Nagrody innemu Uczestnikowi. 

4. Zastrzega się, że w przypadku niemożliwości wręczenia Nagród, o których mowa w § 7 ust. 1 

powyżej z przyczyn niezależnych od Organizatora (jak np. pandemia, siła wyższa), Nagrody będą do 

odbioru w miejscu wskazanym przez Organizatora. O sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym 

oraz nowej formie, miejscu i terminie Wydarzeń, Uczestnicy lub Opiekunowie zostaną poinformowani 

przez Organizatora poprzez media społecznościowe inluencera Kacpra Qeska Misztala.  

 

§ 8. 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 7 

(siedmiu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na 

adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja – Konkurs Płachta Nagród – PUMA 2022” lub w formie 

elektronicznej na adres e-mail biuro@newlook.com.pl.  

2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

mailto:biuro@newlook.com.pl
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3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą 

reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem. 

4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie 

odpowiedzi  w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie 

udzielona w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja. 

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na innej właściwej drodze prawnej.  

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów jest Organizator Konkursu - „New Look 

Advertising” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 21 zarejestrowany w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063045, o 

kapitale zakładowym w wysokości 615 200,00 PLN, NIP 5242406122. 

2. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora ochrony danych osobowych, którym jest 

adw. dr Krzysztof Wrzesiński, e-mail: wrzesin@wrzesin.pl 

3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów 

przetwarzane są w celu: 

a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 

c) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa 

podatkowego, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych, Uczestników 

Konkursu oraz Opiekunów w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest: 

a) zgoda rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie 

danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b) prawnie uzasadniony interes w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, 

dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), 

c) wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w 

szczególności z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników niezbędne dla 

naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od Nagród przyznanych Zwycięzcom: 

imię nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, Nr PESEL Uczestnika) oraz imię i 

nazwisko i numer telefonu Opiekuna. 

6. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu, oraz Opiekunów mogą być 

ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 

Fundatorowi Nagród, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, 

pocztowe, kurierskie. 

7. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą 

przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy o organizację Konkursu (rejestracji 

zgłoszeń Uczestników, przekazania nagród Zwycięzcom, rozliczenia podatkowego zaliczek od 

Nagród przyznanych Zwycięzcom, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) oraz ogłoszenia 

wyników Konkursu. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a po zrealizowaniu celu, dla którego będą 

zbierane (przeprowadzenie Konkursu, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród Laureatom, 

sporządzenie deklaracji PIT-11 i przekazania ich Uczestnikom i do właściwego urzędu 

skarbowego, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji) dane te zostaną usunięte ze zbioru danych 

Administratora, najpóźniej z upływem 60 dnia od dnia zakończenia Wydarzenia. 

8. Podanie danych osobowych przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestników Konkursu oraz 
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Opiekunów jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzicom/opiekunom prawnym Uczestników 

Konkursu oraz Opiekunom przysługuje prawo do: 

- dostępu do podanych danych osobowych, 

- sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 

odczytu maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego 

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie 

możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, 

które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, 

- wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu 

na szczególną sytuację na  adres poczty elektronicznej:  wrzesin@wrzesin.pl lub na adres 

siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

- odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. 

Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz 

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 

10. Rodzicom/opiekunom prawnym, Uczestnikom Konkursu oraz Opiekunom przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestników Konkursu oraz Opiekun wyrażają zgodę na wskazanie 

imion i nazwisk Laureatów Konkursu wraz z imionami i nazwiskami ich Opiekunów na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

12. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Opiekunach należy również przez to rozumieć 

zastępców tych Opiekunów, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu. 

 

§ 10.  

Zgoda na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
Uczestnika lub Opiekuna utrwalonego w trakcie Konkursu i wręczenia 

Nagród  

 
Każdy Uczestnik oraz Opiekun, w momencie dokonania Zgłoszenia (stosownie do postanowień § 4 ust. 7 

Regulaminu), względnie zastępca Opiekuna wskazany w § 7 ust. 2 powyżej (stosownie do postanowień 

§ 7 ust. 5 powyżej) udziela Organizatorowi zgody na dokonanie utrwalenia, wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego przez Organizatora (w formie zdjęć i nagrań audio-video) 

w trakcie Konkursu oraz podczas ceremonii wręczenia Nagród, zgodnie z odpowiednimi wzorami 

znajdującymi się w Załączniku nr 1 (a, b, c, d) do Regulaminu.  

§ 11.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

………………. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z poszanowaniem 

praw nabytych przez Uczestników oraz obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu 

wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej …………… 

4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

mailto:wrzesin@wrzesin.pl
http://www.nofsza.pl/
http://www.nofsza.pl/
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Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny; wzięcie udziału w Konkursie wymaga akceptacji postanowień 

zawartych w Regulaminie. 

 


