
Regulamin konkursu na hasło Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs „Hasło  promujące 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie”, zwany w dalszej części Konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie, ul. Spółdzielców 3/115, 62-510 

Konin, Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych I Sąd Okręgowy w Koninie, KRS 

0000109066, REGON 310325417, NIP 6652199580 

3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej także „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i 
Uczestników Konkursu.  
 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs trwa od 30 lipca do 9 sierpnia 2016r.  

2. Konkurs polega na wymyśleniu i zgłoszeniu hasła lub sloganu związanego z Okręgowym Związkiem Piłki 

Nożnej. 

3. Nie ma ograniczeń, co do ilości pomysłów zgłoszonych przez uczestników. 

4. Uczestnikami Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, mogą być wyłącznie 

pełnoletnie osoby fizyczne. W konkursie mogą brać udział działacze, zawodnicy oraz kibice klubów 

zrzeszonych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie.  

5. W konkursie mogą brać udział członkowie Zarządu OZPN Konin, członkowie Wydziałów i Komisji oraz 

pracownicy biura.  

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Komisji Konkursu (§ 3 pkt. 3 a) 

7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym 
Regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej www.koninskiozpn.pl 
 

§ 3 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs trwa od 30 lipca do 9 sierpnia 2016r.  

2. Konkurs polega na wymyśleniu i zgłoszeniu hasła lub sloganu związanego z Okręgowym Związkiem Piłki 

Nożnej. 

3. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach 

a. I etap potrwa od 30 lipca do 5 sierpnia 2016r (do godz. 20.00). W tym okresie uczestnicy 

określeni w § 2 ptk. 4 i 5 mogą zgłaszać pomysły na hasło w komentarzach do postu 

informującego o Konkursie, który opublikowany jest na profilu OZPN na Facebooku pod 

linkiem  

b. Nie ma ograniczeń, co do ilości pomysłów zgłoszonych przez uczestników 

c.  II etap potrwa od 6 do 9 sierpnia (do godz. 22.00). W tym okresie odbędzie się publiczne 

głosowanie na najlepsze hasło Konkursu. Głosowanie odbędzie się na Facebooku. Głosować 

może każda osoba, która posiada imienne konto (imię i nazwisko) zarejestrowane na 

Facebooku. Głosujący będą mieli do wyboru 3 hasła wybrane przez Komisję Konkursu spośród 

propozycji opublikowanych w I etapie konkursu.  

2. Zwycięży hasło, które otrzyma najwięcej like’ów.  

3. Komisja Konkursu i jej zadania 

a. Komisję Konkursu stanowią członkowie Komisji ds. Marketingu oraz Prezes OZPN Konin 

b. Zadaniem Komisji jest wyłonienie 3 najlepszych haseł zaproponowanych przez uczestników w 

I etapie Konkursu.  

c. Zadaniem Komisji jest czuwania nad sprawnym przebiegiem konkursu. 

 

 

 

http://www.koninskiozpn.pl/


§ 4 Prawa autorskie 

1. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła Konkursu uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez 
Organizatora dla celów konkursowych. 

2. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne 
przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora majątkowych praw autorskich do korzystania 
i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji. Organizator jest 
uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy -bez konieczności 
każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę 
poprzez przystąpienie do Konkursu.  

3. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką – 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać 
obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać 
je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać 
publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami 
majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł 
reklamowych autorom tych haseł reklamowych (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, 
którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) - Laureatom Konkursu, poza 
uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia 
do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.  

 
 

§ 5 Nagrody 

1. Dla autorów 3 najlepszych pomysłów przewidziano nagrody w postaci Karnetów na turniej 

kwalifikacyjny do 1/16 Ligi Mistrzyń oraz pakiet gadżetów KOZPN. 

2. Dla autora zwycięskiego hasła przewidziano talon wysokości 200 zł na zakup sprzętu sportowego.  

3. Wręczenie nagród nastąpi w biurze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w terminie ustalonym z 

autorami 3 najlepszych haseł. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zwycięskie hasło pojawi się na wszystkich materiałach promocyjnych OZPN Konin. Stanowić będzie 

wartość, do której odwoływać się będzie całe środowisko piłkarskie regionu konińskiego.  

2. W  granicach  dozwolonych  prawem, w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, Organizator 

może, wskazując te okoliczności  oraz  stosowny  termin  wypowiedzenia,  zmienić  postanowienia  

regulaminu. O   zmianie   regulaminu Organizator poinformuje poprzez stronę www.koninskiozpn.pl 


